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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-201436
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00240 z dne 26. 11. 1997 pod
št. vložka 1/6711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1123122
Firma: IMPULSE MARKETING, trgovi-

na in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPULSE MARKE-

TING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3311 Šempeter, Doberteša

vas 16b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Badazcewski Andrzej Zbig-

niew, Wroclaw, Ul. Gabiszynska 311/3
53-236, vstop 20. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Švajger Ferdinand, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 68, imenovan 20. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3350 Proizvod-
nja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-

izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
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mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavno-
sti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-201445
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01081 z dne 28. 11. 1997 pod
št. vložka 1/06714/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1202103
Firma: ZEQIR VEZAJ IN FATMIR VE-

ZAJ, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZEQIR VEZAJ IN FAT-

MIR VEZAJ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3220 Štore, Kovinarska 20
Ustanovitelja: Vezaj Zeqir in Vezaj Fat-

mir, oba Prizren, Muradem, vstopila 22. 9.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojimi
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Vezaj Zeqir, imenovan 22. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ve-
zaj Fatmir, imenovan 22. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
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6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.13 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203523
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00223 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VEMOS, mednarodna tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02241/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 19. 3. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5453283
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hercog Branko, razrešen 12. 2.
1996; direktor Kotnik Iztok, Šoštanj, Ga-
berke 150, imenovan 12. 2. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Rg-203597
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00898 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa EKOPLAN A, svetovanje,
storitve, proizvodnja, d.o.o., sedež: Ulica
heroja Staneta 3, 3310 Žalec, pod vlož-
no št. 1/02229/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be z dne 18. 11. 1996, spremembo za-
stopnika, sedeža in družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5433185
Sedež: 3301 Petrovče, Petrovče 47
Ustanovitelja: Lesjak Stane, izstop

16. 10. 1996; Šinik Predrag, Petrovče, Pe-
trovče 47, vstop 26. 10. 19990, vložek
816.468,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ASAMER & HUFNAGL, KIES UND
BETONWERKE GMBH, Ohlsdorf FN, Un-
terthalham 55, vstop 16. 10. 1996, vložek
1,224.702,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šinik Predrag, razrešen 16. 10.
1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki

zastopa družbo brez omejitev, skupno z dru-
gim direktorjem; direktor Hillbrand Walter,
Bad Boisern, Cumberlandstrasse 10, ime-
novan 16. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, skupno z drugim direktorjem.

Rg-204710
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01212 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GRADIS GRADBENO POD-
JETJE CELJE, p.o., Celje, Ul. XIV. div.
10, sedež: Ul. XIV. div. 10, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00239/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo pri za-
stopniku, firme, dejavnosti, ustanovitelje, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5074908
Firma: GRADIS GRADBENO POD-

JETJE CELJE, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS CELJE ,d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 480,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
29. 7. 1997, vložek 48,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop 29. 7.
1997, vložek 93,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vs-
top 29. 7. 1997, vložek 96,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; upravičenci in-
terne razdelitve delnic, vstopili 29. 7. 1997,
vložili 87,340.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa
delnic, vstopili 29. 7. 1997, vložili
129,490.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Slovenska razvojna družba – za pro-
gram notranjega odkupa, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 29. 7. 1997, vložek
26,170.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Rudolf, Žalec, Roševa 1, raz-
rešen 20. 6. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Tajnik Jone,
Rojnik Alenka, Strniša Brane, Vuga Krajnc
Saša in Kerner Anton, vsi vstopili 19. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
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izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim

povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
01292/00789-1997/AK z dne 22. 10.
1997 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom Srg
97/1212 z dne 3. 2. 1998.

Rg-205498
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00067 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa QUATRO KOŠTOMAJ &
DRUŽB., storitve, trgovina d.n.o., sedež:
Spominska 10, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03911/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 7. 1. 1997 in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5618797
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:

1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na

drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-205510
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00620 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TOREJ, proizvodnja, trgo-
vina in gostinstvo, d.o.o., Velenje, Paka
40a, sedež: Paka 40a, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/00809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 8. 5. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5298784
Firma: TOREJ, trgovina in servis,

d.o.o., Velenje Paka 40a
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:

2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 17-18 / 25. 3. 1999 / Stran 1457

cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila;  50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina

na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6361 Druge pomožne dejavnosti v  kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-206623
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00680 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa HIDROPAK, trgovina, stori-
tve, d.o.o., sedež: Trubarjeva ul. 28,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo z dne 16. 6. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5694221
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-

govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja pri pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-207095
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01545 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ALEKSANDRA LEŠEK –
BEAM, projektiranje, izvedba, nadzor,
k.d., sedež: Na otoku 6, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/02740/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 30. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5339871
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:

2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-208936
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00922 z dne 8. 4. 1998 pri
subjektu vpisa AGOS, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Štekličeva 11,
Škofja vas, sedež: Štekličeva 11, 3211
Škofja vas, pod vložno št.1/02341/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, zastopnikov ter akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo z dne 24. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5870992
Firma: AGOS, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGOS, d.o.o.
Sedež: 3211 Škofja vas, Poljska pot 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gosak Iztok, razrešen 8. 10. 1994.

Rg-209597
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00326 z dne 9. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GEA TEAM, podjetje za tr-

ženje, ekonomiko in organizacijo poslo-
vanja, d.o.o., Velenje, Stantetova 19, se-
dež: Stantetova 19,, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/06202/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 22. 4. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5829453
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1998:

0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-

ničnih steklenih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
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Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-

mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-209614
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00102 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VENDER, proizvodnja, tr-
govina, inženiring in zastopstvo, d.o.o.
Galicija 57a, Žalec, sedež: Galicija 57a,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/02444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, poslovnih deležev,
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe z dne
27. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5466512
Firma: VENDER, proizvodnja, trgovi-

na, inženiring in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VENDER, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 1
Ustanovitelji: Verdel Tanja Marija, Verdel

Franc, Verdel-Kapitler Erna, Verdel Dušan
in Verdel Ines, vsi Žalec, Galicija 57a, vsto-
pili 10. 12. 1990, vložili po 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Verdel Vanja
in Verdel Nada, oba Celje, Plečnikova 12b,
vstopila 10. 12. 1990, vložila po 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verdel Franc, imenovan 10. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev in sa-
mostojno; direkor Verdel Vanja, imenovan
27. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev in samostojno.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
1596 Proizvodnja piva; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
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ta, mavca; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem;  5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-209615
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00039 z dne 30. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AERO – IDA, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje,
Ipavčeva 20, sedež: Ipavčeva 20, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04723/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, zastopnika, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5695848
Firma: AERO IDA, izdelovanje kemič-

nih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: AERO IDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AERO, kemična, grafična in

papirna industrija, d.d., Celje, Ipavčeva 32,
vstop 7 .4. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Voga Edvard, razrešen 27. 12. 1994,
direktorica Brezigar Milena, Celje, Japljeva
2, imenovana 23. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo.

Rg-209618
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00667 z dne 30. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SEZAM, posredništvo na
področju prometa blaga in storitev
d.o.o., Grčarjeva ulica 18, Celje, sedež:
Grčarjeva ulica 18, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00720/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in

uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe z dne 22. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5295726
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
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padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 71402
Dejavnost videotek; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in

gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-209627
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00511 z dne 23. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06811/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195204
Firma: VEGRAD LESNA, obdelava,

predelava in proizvodnja izdelkov iz le-
sa, d.o.o.

Skrajšana firma: VEGRAD LESNA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3325 Šoštanj, Heroja Gašper-
ja 1

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VEGRAD, Gradbeno indu-

strijsko podjetje, Velenje, Prešernova 9a,
p.o., Velenje, Prešernova 9a, vstop 10. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rat Franci, Velenje, Ulica XIV. divizije
18, imenovan 10. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo.

Rg-209628
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00512 z dne 23. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06813/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195263
Firma: VEGRAD PROJEKTIVNI BIRO,

projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: VEGRAD PROJEKTIV-
NI BIRO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Velenje Selo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VEGRAD Gradbeno indu-

strijsko podjetje, Velenje, Prešernova 9a,
p.o., Velenje, Prešernova 9a, vstop 10. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Radivoj, Nova Gorica, Ce-
sta 9. korpusa 81, imenovan 10. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-210218
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00204 z dne 29. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06815/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277901
Firma: ŽIGON DESIGN, oblikovanje,

proizvodnja in trgovina zlatarskih izdel-
kov, d.o.o.

Skrajšana firma: ŽIGON DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3310 Celje, Slomškov trg 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žigon Karmen in Žigon An-

ton, oba Žalec, Tomšičeva ulica 1a, vstopila
17. 3. 1998, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Žigon Karmen, imenovana 17. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Žigon Anton, imenovan 17. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 3350 Proizvodnja ur;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-

nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti šod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-210219
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00530 z dne 29. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOCENTER KOŠAK, pro-
daja in servis vozil, d.o.o., sedež: Beži-
grajska 13, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 22. 6. 1998 in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5948487
Firma: AVTOCENTER KOŠAK, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-

no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6603 Dru-
ga zavarovanja, razen življenjskega; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-210224
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00038 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TRAFIC – podjetje za
opravljanje storitev v mestnem prome-
tu, d.o.o., Mozirje, Savinjska cesta 25,
sedež: Savinjska cesta 25, 3330 Mozir-
je, pod vložno št. 1/02282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo družbenika in poslovnih de-
ležev ter spremembo družbene pogodbe z
dne 3. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5441200
Ustanoviteljica: Blekač Rado, izstop

3. 1. 1997; Prislan Silva, Velenje, Stanteto-
va 24, vstop 19. 5. 1994, vložek

32,321,35 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-210227
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00041 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa REICH IN REICH, podjetje
z delovanjem v elektroenergetiki na
vseh področjih gospodarstva, d.n.o.,
Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 29, se-
dež: Rimska cesta 29, 3240 Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/01166/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odpovedi družbene po-
godbe, spremembo zastopnika, spremem-
bo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 8. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5353319
Ustanoviteljica: Reich Snežana, izstop

8. 1. 1997; Reich Anita, Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah 48, vstop 8. 1. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Reich Snježana, razrešena 8. 1.
1997; družbenica Reich Anita, imenovana
8. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-210229
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00599 z dne 7. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1306197
Firma: RADIO FM – ŠPRAH IN KOC-

MUT, družba za propagandne storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: RADIO FM – ŠPRAH
IN KOCMUT, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Trg mladosti 6
Ustanovitelja: Šprah Robert, Škofja vas,

Škofja vas 51b, vstop 11. 6. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Kocmut Teodor, Škofja vas, Arclin 67a, vs-
top 11. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Šprah Robert, imenovan 11. 6. 1998;
družbenik Kocmut Teodor, imenovan 11. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 6420 Teleko-
munikacije; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-210235
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00658 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa COMET, umetni brusi in
nekovine, d.d., sedež: Tovarniška 5,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/00362/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 21. 6. 1995, spre-
membo zastopnika ter članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040477
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Matavž Albin, Zreče, Pohorska ce-
sta 5, imenovan 22. 6. 1995, zastopa druž-
bo kot član uprave in prvi namestnik pred-
sednika; član uprave Zazijal Dušan, Zreče,
Tovarniška 24, imenovan 22. 6. 1995, za-
stopa družbo kot član uprave in drugi na-
mestnik predsednika.

Člani nadzornega sveta: Tinta Lidija, Vi-
da Majda, Brandner Matjaž, Matavž Albin,
Kotnik Marjanin Levart Hinko, vsi izstopili
21. 6. 1995 ter Nemeš Štefan, Metličar Ma-
rija, Grujič Vida, Kržič Andrej, Knafelc Franc
in Ivanko Štefan, vsi vstopili 21. 6. 1995.

Rg-210238
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00260 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa UNIPLET, unikatne plete-
nine, d.o.o., Velenje, Cesta v Bevče, 13,

sedež: Cesta v Bevče 13, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/02657/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5490804
Firma: UNIPLET SEME, k.d., Velenje,

Cesta v Bevče 13
Skrajšana firma: UNIPLET SEME, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Seme Franc, izstop 17. 3.

1995; Seme Gregor, Velenje, Cesta v Bev-
če 13, vstop 1. 7. 1998, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Jamer Se-
me Jožica, Velenje, Cesta v Bevče 13, vs-
top 15. 10. 1991, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jamer Seme Jožica, razrešena
17. 3. 1995 kot v.d. direktorice; družbenik
Seme Gregor, imenovan 17. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev, kot komple-
mentar.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-

delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-210239
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00935 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA MONT
KOZJE, d.d., sedež: Kozje 8, 3260 Koz-
je, pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 5. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5036402.

Rg-210240
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03778 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa OZIS, export-import, trgo-
vina in transport d.o.o., Gorica pri Slivni-
ci 72a, Gorica pri Slivnici, sedež: Gorica
pri Slivnici 72a, 3263 Gorica pri Slivni-
ci, pod vložno št. 1/02943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenika, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5878179
Firma: OZIS, export-import, trgovina

in zastopanje d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ozis Zdenka, izstop 12. 12.

1994; Ozis Branko, Gorica pri Slivnici, Go-
rica pri Slivnici 72a, vstop 12. 12. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ozis Zdenka, razrešena 12. 12.
1994; direktor Ozis Branko, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724
Tkanje preje tipa svile; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-

nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-210243
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00112 z dne 24. 7. 1998 pri
subjektu vpisa IRMAN, trgovina, razvoj,
optika, d.o.o., sedež: Braslovče 15,
3314 Braslovče, pod vložno št.
1/01065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 10. 10.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5317568
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1998:

33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-

govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52310 Dejavnost lekarn;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
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skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 85122 Specialistična am-
bulantna dejavnost.

Rg-210247
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00880 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa M CLUB, tovarna konfek-
cije d.d., sedež: Koroška 37a, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5073189
Člani nadzornega sveta: Kolenc Marjan,

Geratič Edita in Presker Alojz, izstopili 19. 9.
1996 ter Kranjc Eva, Skok Vili in Miklavžina
Vlasta, vstopili 19. 9. 1996.

Rg-210250
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 93/02031 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa LBP, turizem, posredova-
nje, storitve, zastopanje, trgovina, d.o.o.,
Titov trg 4, Celje, sedež: Titov trg 4,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05338/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5738989
Firma: LBP, Turizem, posredovanje,

storitve, zastopanje, trgovina, d.o.o.,
Krekov trg 4, Celje

Skrajšana firma: LBP, d.o.o., Krekov trg
4, Celje

Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 4
Ustanovitelja: Lorenčak Rudolf, izstop

28. 9. 1993; Plahuta Jano, Domžale, Kam-
niška 12, vstop 9. 2. 1993, vložek 51,546
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Baucon
Primož, Celje, Breg 15, vstop 9. 2. 1993,
vložek 51.546 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lorenčak Rudolf, razrešen 28. 9.
1993 kot namestnik direktorja; direktor Bau-
con Primož, imenovan 9. 2. 1993, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Plahuta Ja-
no, razrešen 28. 9. 1993 kot namestnik
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 320/93 z dne 1. 4. 1993.

Rg-210264
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00351 z dne 15. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06804/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1300725
Firma: KAJO – JOŽEF LIPNIK, go-

stinstvo, trgovina, storitve, k.d. Podčetr-
tek

Skrajšana firma: KAJO – JOŽEF LIP-
NIK, k.d. Podčetrtek

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3254 Podčetrtek, Trška ce-

sta 31
Ustanovitelja: Lipnik Jožef, Podčetrtek,

Trška cesta 31, vstop 2. 4. 1998, odgovor-

nost: odgovarja s svojim premoženjem; Lip-
nik Katja, Podčetrtek, Trška cesta 31, vstop
2. 4. 1998, vložek 500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lipnik Jožef, imenovan 2. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev, kot komple-
mentar.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-210270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01375 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PROTEX, storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Cankarjeva 5, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04004/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka, spremembo sedeža, spremembo za-
stopnika in spremembo družbene pogodbe
z dne 5. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5688159
Sedež: 3000 Celje, Teharska 9
Ustanovitelja: Pajestika Aleš, izstop

23. 12. 1996; TWOPP S.A.H., Luxemburg,
27, rue des Glacis, vstop 5. 12. 1996, vlo-
žek 787.920 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ploj Bojan, Celje, Škapinova ulica 7,
vstop 23. 12. 1996, vložek 820.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pajestka Aleš, razrešen 23. 12.
1996; prokurist Ploj Bojan, razrešen
23. 12. 1996 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-210272
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01255 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ALPOS MEDING, oprema
– inženiring, d.o.o., sedež: Ul. Leona Do-
brotinška 2, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/05918/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800765
Člani nadzornega sveta: Krempuš Mar-

jan in Pinter Ludvik, izstopila 17. 3. 1997
ter Marot Konrad in Pecarski Brane, vstopi-
la 17. 3. 1997.

Rg-210278
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01494 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SINT – podjetje za trgovi-
no, servis in inženiring za varstvo pri
delu in požarno varnost, d.o.o., Nova cer-
kev 95, Nova cerkev, sedež: Nova cer-

kev 95, 3203 Nova cerkev, pod vložno
št. 1/01690/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. z dne
15. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5370434
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:

24110 Proizvodnja tehničnih plinov; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov;  28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;

45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
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krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74110 Pravno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 75251 Vodenje, izvajanje in pod-
pora enot civilne zaščite; 75252 Poklicno
in prostovoljno gasilstvo; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavno-
sti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-211374
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00532 z dne 31. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06825/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1303830
Firma: AGROFIRMA “INTERAGROTEH-

SERVIS” UKRAINA 2737710 Odeska ob-
last, Gagarina 74, Ananjev, Podružica v
Republiki Sloveniji

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 3000 Celje, Škvarčeva ulica 7
Ustanovitelj: AGROFIRMA INTERA-

GROTEHSERVIS, Anenjev, Ukrajina, Ode-
ska regija, Gagarina 74, vstop 21. 3. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lončarevič Alja, Celje, Ob železni-
ci 2, imenovana 21. 3. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev kot vodja podružni-
ce, v imenu in za račun tujega podjetja,

razen pri sklepanju pogodb, ko potrebuje
dovoljenje vodstva tujega podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1585 Proizvodnja
testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilne-
ga alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2310 Proizvodnja koksa;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-

bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6030 Cevovodni
transport; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-211375
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00290 z dne 23. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06824/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Maribor,
spremembo sedeža družbe ter družbene
pogodbe z dne 2. 3. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5926238
Firma: YANG HONG, trgovina in go-

stinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Podjavorškova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Mariboru, s
firmo: YANG HONG trgovina in gostinstvo
d.o.o., Prušnikova ulica 40, Maribor, št. reg.
vl. 1/10188/00.

Rg-211379
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01415 z dne 24. 7. 1998 pri
subjektu vpida DITO, Podjetje za elektro-
niko d.o.o., sedež: Mestni trg 2, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/04299/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe z dne 10. 6. 1998,
spremembo sedeža, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo poslovnih dele-
žev s temilepodatki:

Matična št.: 5629802
Sedež: 3263 Gorica pri Slivnici, Gori-

ca pri Slivnici 144
Ustanovitelja: Bizjak Srečko, Šentjur, Uli-

ca Dušana Kvedra 34, vstop 20. 4. 1992,
vložek 1,323.420 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kitak Rafael, Šentjur, Cesta Miloša
Zidanška 8a, vstop 20. 4. 1992, vložek
776.580 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko

procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravilo pisarniških
in računalniških strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-211381
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00360 z dne 24. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KONITEX, proizvodnja in
predelava celuloznih materialov in re-
generiranega usnja d.o.o., sedež: Mest-
ni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/06567/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo poslovne-
ga deleža, spremembo družbenikov in spre-
membo družbene pogodbe z dne 14. 2.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5981760
Ustanovitelja: PIDIGI s.p.a., Verona, Via

Roveggia 124, vstop 18. 10. 1996, vložek
780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
DE GARA s.p.a., Montechiari, Via Madonni-
na 70, vstop 14. 2. 1997, vložek 200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211382
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00320 z dne 24. 7. 1998 pri
subjektu vpisa UNIVERZUM TRADE, trgo-
vina in marketing, d.o.o, Šaleška 18, Ve-
lenje, sedež: Šaleška 18, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 15. 1. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5705983
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1998:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,

steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-211385
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01380 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GEO INŽENIRING, geodet-
ske intelektualne storitve, d.o.o., Petrov-
če, sedež: Dobriša vas 52e, 3301 Pe-
trovče, pod vložno št. 1/03550/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
družbene pogodbe z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe z novimi vložki, spre-
membo družbenikov, zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5578426
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelji: Logar Ladislav, izstop

7. 10. 1994; Razlag Božidar, Petrovče, Do-
briša vas 52e, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,232.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Razlag Tina, Petrovče, Dobriša vas 52e,
vstop 15. 5. 1995, vložek 154.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Razlag Blaž,
Petrovče, Dobriša vas 52e, vstop 15. 5.
1995, vložek 154.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Logar Ladislav, razrešen 7. 10. 1994
kot pomočnik direktorja; direktorica Razlag
Tina, imenovana 15. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Razlag Blaž, ime-
novan 15. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
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7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-211386
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00358 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa IKRA, inženiring, trgovina,
d.o.o., Škapinova 5, Celje, sedež: Škapi-
nova 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5868858
Firma: IKRA, Inženiring, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: IKRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,988.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1998:

0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-211391
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00759 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA DREV, avtotr-
govski salon d.o.o., sedež: Drešinja vas
46a, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/01151/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena ustanoviteljice
in direktorice s temile podatki:

Matična št.: 5342384
Ustanoviteljica: Kocbek Andreja, Petrov-

če, Drešinja vas 46a, vstop 2. 12. 1989,
vložek 814.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kocbek Andreja, imenovana
2. 12. 1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211392
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00570 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu visa SLOVENSKE ŽELEZARNE –
VALJI, d.o.o., Štore, sedež: Železarska
cesta 3, 3220 Štore, pod vložno št.

1/02356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5441528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Leban Jože, razrešen 30. 4. 1997;
direktor Štrlekar Ivan, Štore, Kompole 63,
imenovan 1. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju poslov, ki po-
menijo spremembo premoženja družbe, po-
trebuje soglasje skupščine

Rg-211394
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00692 z dne 5. 8. 1998 pod št.
vložka 1/06827/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Krško, spre-
membo sedeža in spremembo družbene po-
godbe z dne 13. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1306332
Firma: BERISHA HALIL IN KRASNIQI

DALIP, gradbeništvo in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: BERISHA HALIL IN

KRASNIQI DALIP d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 7
Ustanovitelja: Berisha Halil, Mališevo –

ZRJ, Ladrović, vstop 1. 6. 1998, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Kra-
sniqi Dalip, Mališevo – ZRJ, Ladrovac, vs-
top 1. 6. 1998, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenika Berisha Halil in Krasniqi Dalip,
imenovana 1. 6. 1998, zastopata družbo
brez omejitev, ter prokurist Berisha Imer,
Suva Reka – ZRJ, Landrović, imenovan
1. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri

prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo je vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 208/98 z dne 3. 7. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem, s fir-
mo: BERISHA HALIL IN KRASNIQI DALIP
gradbeništvo in storitve d.n.o., Trg svobode
1, Sevnica, vl. št. 1/3943/00.

Rg-211396
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00091 z dne 25. 8. 1998 pri
subjektu vpisa GOTARD, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Trojane, Limov-
ce 7a, sedež: Limovce 7a, 1222 Troja-
ne, pod vložno št. 1/05600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-

no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 26. 6. 1998 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5867975
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561
Mlinarstvo; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-211398
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00421 z dne 26. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189794
Firma: VIAS PROJEKT, gradbeništvo,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIAS PROJEKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3342 Gornji grad, Attemsov

trg 23
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bastl Franc, Gornji grad,

Attemsov trg 23, vstop 27. 3. 1997, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Firšt Danilo, Gornji grad, Novo naselje 16,
vstop 27. 3. 1997, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrtar Janko,
Gornji grad, Bočna 24, vstop 27. 3. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ermenc Karol, Nazarje, Zadrečka
c. 16, vstop 27. 3. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Bastl Franc, imenovan 27. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Firšt
Danilo, imenovan 27. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1998:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-211400
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00431 z dne 28. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ALPOS POSEBNE
STORITVE, proizvodnja, storitve in za-
poslovanje invalidov, d.o.o., Ul. Leona
Dobrotinška 2, Šentjur, sedež: Ul. Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/05870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5801095
Člani ndzornega sveta: Jančič Anton, Iva-

nuša Stane in Cerkvenik Vesna, vsi izstopili
17. 3. 1997, ter Bevc Mirjan, Krempuš Mar-
jan in Artnak Jožef, vstopili 17. 3. 1997.

Rg-211401
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00492 z dne 28. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ALPOS EKOLOŠKA PEČ,
razlakiranje kovin in druge ekološke sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ul. Leona Dobro-
tinška 2, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/05917/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800609
Člani nadzornega sveta: Slemenšek

Srečko, Pusser Peter in Blažič Boris, vsi
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izstopili 17. 3. 1997 ter Marot Konrad, Art-
nak Jožef in Fermentin Vida, vstopili 17. 3.
1997.

Rg-211403
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00444 z dne 6. 8. 1998 pri
subjektu vpisa CETIS, grafično podjetje,
d.d., Celje, sedež: Čopova 24, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042208
Člani nadzornega sveta: Gregl Bernard

in Melik Marko, izstopila 26. 4. 1996 ter
Gobec Drago in Jurak Maks, vstopila 26. 4.
1996.

Rg-211404
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00749 z dne 6. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KORA, d.d., proizvodnja,
storitve, trgovina, Radeče, sedež: Njivi-
ce 5, 1433 Radeče, pod vložno št.
1/00044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5144019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mirt Marija, razrešena 10. 7. 1996
kot predsednica uprave – direktorica; pred-
sednik uprave Golob Adolf, Ljubljana, Skr-
binškova 16, imenovan 27. 8. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-211405
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01406 z dne 4. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ESO TECH, družba za pro-
izvodnjo, montažo in inženiring, d.d., se-
dež: Preloška c. 1, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/05053/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, sta-
tuta z dne 28. 11. 1997 in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5693799
Firma: ESOTECH, družba za izvajanje

projektov v energetiki in industriji, d.d.
Skrajšana firma: ESOTECH, d.d.
Člani nadzornega sveta: Vugrinec Josip

in Vrtačnik Jaroslav, izstopila 28. 11. 1997
ter Jenko Mitja, vstop 28. 11. 1997 in Vo-
glar Jože, vstop 20. 11. 1997.

Rg-211408
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00716 z dne 21. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ETOL, Tovarna arom in ete-
ričnih olj d.d., sedež: Škofja vas 39,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 6. 9. 1996 in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5048869
Člani nadzornega sveta: Češnovar Vladi-

mir, Poljanec Ksenija in Veršnak Ivana, iz-
stopili 6. 9. 1996 ter Valant Stane, Glavan
Anton in Subotič Tomaž, vstopili 6. 9. 1996.

Rg-211417
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00555 z dne 28. 8. 1998 pri
subjektu vpisa DUŠEJ, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Celje, Teharska 118, sedež:
Teharska 118, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04501/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, spre-
membo zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi z
dne 14. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5655749
Ustanovitelj: Dušej Janez, izstop 6. 4.

1997; Dušej Dušan, Celje, Teharska 118,
vstop 6. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dušej Janez, razrešen 6. 4. 1997;
direktor Dušej Dušan, imenovan 6. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem.

Rg-211418
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00983 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO CENTER CELEIA, av-
tohiša, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ce-
lje, Dečkova 1, sedež: Dečkova 1, 3000
Celje, pod vložno št. 1/06409/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5875692
Ustanovitelj: CARNIOLIA ELECTRONICS,

d.o.o., Ljubljana, izstop 29. 10. 1996; BRIN
INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana, izstop
30. 10. 1996; DSH DEUTSCH – SLOWE-
NISCHER HANDEL GMBH, Weissach Im
Tal, Nachtigallenstr. 6, vstop 30. 10. 1996,
vložek 34,476.009 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-211422
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00505 z dne 13. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06828/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303694
Firma: OREGON, turistično in posred-

niško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OREGON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Tovarniška ce-

sta 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lešnik David, Polzela,

Breg 101, vstop 12. 3. 1998, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lešnik Bogomir, Polzela, Breg 101, vstop
12. 3. 1998, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnik Bogomir, imenovan 12. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-211422a
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00808 z dne 14. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OREGON, turistično in
posredniško podjetje, d.o.o., sedež: To-
varniška cesta 22, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/06828/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravo sklepa Srg
505/98 zaradi izpuščene dejavnosti s tem-
ile podatki:

Matična št.: 1303694



Stran 1474 / Št. 17-18 / 25. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost ho-
telov brez restavracije.

Rg-211423
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01283 z dne 3. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOHIŠA DREV, avtotr-
govski salon d.o.o., sedež: Drešinja vas
46a, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/01151/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 13. 11. 1997, spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5342384
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:

30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
65210 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-211424
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00739 z dne 3. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPICA, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Laško, sedež: Na Pristavi 23,
3270 Laško, pod vložno št. 1/06199/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov, firme, sedeža, za-
stopnika, razširitev dejavnosti in spremem-

bo družbene pogodbe z dne 23. 6. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5832047
Firma: ŠPICA, Trgovina, špedicija in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPICA d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Trubarjeva uli-

ca 45
Osnovni kapital: 1,755.590 SIT
Ustanoviteljica: Aškerc Manca, Laško,

Trubarjeva ulica 45, vstop 18. 6. 1997, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sadar Božena, razrešena 18. 6.
1997; direktorica Aškerc Manca, imenova-
na 18. 6. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-211426
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01358 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa VARIOFORM, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino umetnih mas
d.o.o., sedež: Novo Celje 11, 3310 Ža-
lec, pod vložno št. 1/06243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 26. 11.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5828309
Sedež: 3301 Petrovče, Novo Celje 11
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
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Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.

Rg-211479
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01065 z dne 2. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZOGAJ OSMAN IN ZOGAJ
ISLAM, gradbeništvo in storitve, d.n.o.,
sedež: Mestni trg 7, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/06761/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 1438/97 z dne 4. 3. 1998 zaradi na-
pačno vpisane odgovornosti družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 1253433
Ustanovitelja: Zogaj Osman in Zogaj Is-

lam, oba Prizren, Belanica, vstopila 17. 12.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

KOPER

Rg-200945
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00401 z
dne 6. 1. 1998 pri subjektu vpisa KMN –
Trgovina in marketing, d.o.o., Izola, se-
dež: B. Magajne 12, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/03898/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5734878
Ustanoviteljica: Marič Dragica, izstop

13. 5. 1996; Jeglič Bojana, Ljubljana, Stiš-
ka 1, vstop 29. 11. 1993, vložek
1,772.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja.

Rg-203237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01633 z dne 18. 3. 1998 pri subjektu
vpisa DANSPED, Export-import, transport
in mednarodna špedicija, d.o.o., Koper,
sedež: Krpanova 11, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04199/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5769922
Ustanoviteljica: Sadžak Dane, izstop

16. 12. 1997; Sadžak Milanovic Danijela,

Koper, Kvedrova cesta 2, vstop 16. 12.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sadžak Dane, razrešen 16. 12.
1997; direktorica Sadžak Milanovic Danije-
la, imenovana 16. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
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lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-

skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov; –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-203512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01161 z dne 25. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MAALBO, trgovsko podjetje, ex-
port-import, d.o.o., sedež: Vojkovo na-
brežje 23, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5654424
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-

hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-205157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01215 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa TAVČAR A & B, d.o.o., proizvodnja
vin ter žganih in brezalkoholnih pijač,
Dutovlje, sedež: Dutovlje 144, 6221 Du-
tovlje, pod vložno št. 1/01225/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5372160
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Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne

dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-205182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00889 z dne 5. 5. 1998 pod št. vložka
1/05438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavno-
sti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5951127
Firma: KOIMPEX INTERNATIONAL, tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOIMPEX INTERNA-

TIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KOIMPEX-SOCIETA A RE-

SPONSABILITA LIMITATA, Trieste, Italija,
Via Nazionale 51, vstop 8. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Arhar Drago, razrešen 5. 2. 1998;
Kocman Goran, Trst, Italija, Localita Banne
111, razrešen 23. 6. 1997 kot prokurist in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Štok Katja, An-
karan, Ivančičeva 6, imenovana 5. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/29171/00 s firmo: KOIMPEX
INTERNATIONAL, trgovsko podjetje, Loga-
tec, d.o.o.

Pri vpisu ustanovitelja sta bili tuji črki z
dodatno oznako vpisani tako, da je bila do-
datna oznaka izpuščena.

Rg-206812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00635 z dne 12. 6. 1998 pri subjektu
vpisa CIMOS COMMERCE, d.o.o., Koper,
Trgovina z avtomobili in servisiranje, Uli-
ca 15. maja 18, Koper, sedež: Ulica
15. maja 18, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in deležev ter
spremembo firme družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5648653
Firma: CIMOS COMMERCE, d.o.o., Tr-

govina z avtomobili in servisiranje
Skrajšana firma: CIMOS COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Cesta Marežgan-

skega upora 2
Osnovni kapital: 2.444,220.170 SIT
Ustanovitelji: CIMOS INTERNATIONAL,

Avtomobilska industrija, d.d., Koper, Cesta
Marežganskega upora 2, vstop 30. 11.
1992, vložek 1.859,638.000 SIT, in Re-
publika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva
20, vstop 20. 1. 1998, vložek
584,582.170 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-207618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00942 z dne 12. 6. 1998 pri subjektu
vpisa CIMOS KOPER, d.o.o., Proizvodnja
avtomobilskih delov, Cesta Marežgaske-
ga upora 2, Koper, sedež: Cesta Marež-
ganskega upora 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03631/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev ter spremembo
firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5648700
Ustanovitelja: CIMOS INTERNATIONAL,

Avtomobilska industrija, d.d., Koper, Cesta
Marežganskega upora 2, vstop 3. 7. 1996,
vložek 1.165,896.000 SIT, in CIMOS
COMMERCE, d.o.o., Trgovina z avtomobili
in servisiranje, Koper, Cesta Marežganske-
ga upora 2, vstop 1. 6. 1998, vložek
1.500,000.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-207970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00250 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KOŠIR & TIL, papirna galanterija,
trgovina, navtika, d.o.o., Ankaran, sedež:
Vinogradniška 24, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/04740/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-

šane firme in stalnega prebivališča družbe-
nika oziroma zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5419735
Firma: KOŠIR & TIL, navtika, trgovina

in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KOŠIR & TIL, d.o.o.
Ustanovitelj: Košir Stanko, Ankaran, Vi-

nogradniška pot 24, vstop 22. 6. 1990,
vložek 2,683.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košir Stanko, imenovan 22. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1586 Predelava ča-
ja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inšta-
lacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
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tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve
taksistov; 6110 Pomorski promet; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške

in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.60 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje,
opravlja družba dejavnost: samo dejavnost
varovanja.

Rg-209718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00588 z dne 10. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05504/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1262904
Firma: KREATTIVA ADVERTISING,

marketing in tržne komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: KREATTIVA ADVER-

TISING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Kopališko na-

brežje 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Colarich Diego, Milje, Itali-

ja, Santa Barbara 1a, vstop 23. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Margon Tjaša, Piran, Razgled 31,
ki sklepa pogodbe in druge pravne posle v
imenu in za račun družbe samostojno do
vrednosti 30.000 DEM, nad to vrednostjo
in pogodbe o prodaji osnovnih sredstev in
nepremičnin pa s predhodnim pisnim so-
glasjem ustanovitelja družbe, in prokurist
Colarich Diego, Milje, Italija, Santa Barbara
1a, imenovana 23. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejav-
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nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-209721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00685 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ORIENTAL COMMERCE – podjetje
za trgovino, uvoz-izvoz, špedicijo, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Izola, sedež:
Ul. proletarskih brigad 2, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/04712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, spremembo tipa za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5842468
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Bevk Marko, Izola, Prole-

tarskih brigad 2, vstop 28. 4. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Bevk Marko, razrešen 6. 4. 1998 kot druž-
benik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92712 De-
javnost igralnic.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
92.712: samo posebne igre na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-209741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01234 z dne 11. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05505/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5741181
Firma: BB 8, Založniško podjetje,

d.o.o., Izola
Skrajšana firma: BB 8, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Veliki trg 11
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/22074/00 s firmo: BB 8, Za-
ložniško podjetje, d.o.o., Ljubljana.

Prenos je bil opravljen na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
1443/98 z dne 23. 6. 1998.

Rg-209812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01246 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
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vpisa FILEX, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, Sežana, d.o.o., sedež:
Dane pri Sežani 1, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/01323/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5385342
Ustanovitelja: Družina Alenka, izstopila

10. 9. 1997; Kompara Marina, vložila
96.170 SIT, in Kompara Miloš, vložil
1,429.830 SIT, oba iz Sežane, Dane pri
Sežani 1, vstopila 12. 1. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6010 Želez-
niški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe (čisto-
pis) z dne 22. 6. 1998.

Rg-209824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00296 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LADIETEC – projektiranje, svetova-
nje, Donato & ostali, d.n.o., Osp, sedež:
Osp 83c, 6275 Črni Kal, pod vložno št.
1/02432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in dejavnosti, prenehanje pooblastil zastop-
nika in čistopis družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5520657
Firma: CROWN, Projektiranje, sveto-

vanje, Di Stasi & ostali, d.n.o.
Skrajšana firma: CROWN, Di Stasi &

ostali, d.n.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Donato Marco Antonio, razrešen 6. 2.
1998; direktor Di Stasi Francesco, Trst, Ita-
lija, Paduina 5, ki od 6. 2. 1998 zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov.

Družbena pogodba z dne 6. 2. 1998.
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Rg-209838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00458 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa STEKLO, Podjetje za steklarska de-
la in trgovino, d.o.o., sedež: Polje 5c
6310 Izola, pod vložno št. 1/00271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5066883
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, izstop 3. 6. 1997; IN-
FOND – STOLP PID, d.d., Maribor, Trg
svobode 6, vstop 3. 6. 1997, vložek
7,387.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Martin, razrešen 27. 2. 1998;
direktor Bevc Miran, Sečovlje, Parecag 34,
imenovan 27. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00480 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OMNIA MEDICA – trgovina, komer-
cialne in finančne storitve ter turizem,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04392/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5802784
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 12.

Rg-209840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00483 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TRK – inženiring in trgovina, d.o.o.,
Razdrto 3, Razdrto, sedež: Razdrto 3,
6225 Hruševje, pod vložno št.
1/04907/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821363
Firma: KRASINVEST, inženiring, grad-

beništvo in trgovina, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: KRASINVEST, d.o.o.,

Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Gradišče 12
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 22110 Izdajanje kn-
jig; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja mal-
te; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 36610 Proizvodnja bi-
žuterije; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-

njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na

drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
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ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.120 je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-209841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00492 z dne 10. 9. 1998 pod št. vložka
1/05503/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274651
Firma: QUALITY SPORT SYSTEM,

d.o.o., trgovina in zastopanje
Skrajšana firma: QUALITY SPORT

SYSTEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Cesta na pri-

sojo 2
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Murkovič Damir in Murko-

vič Franjo, oba iz Ankarana, Cesta na Priso-
jo 2, vstopila 16. 12. 1997, vložila po
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Murkovič Damir, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Murkovič Franjo,
imenovana 18. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-

vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-209854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00931 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ASTEAM, inženiring, projektiranje
in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Kvedro-
va 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, vs-
top družbenikov, spremembo osnovnega
vložka ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720923
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Melon Vladimir, Koper,

Kvedrova 2, vstopil 26. 11. 1992, vložil
4,800.000 SIT, ter Melon Luka in Melon
Jure, oba iz Kopra, Ulica Vena Pilona 7,
vstopila 29. 5. 1998, vložila po 600.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.
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Rg-209864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01208 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa LILA, izdelava pletenin in trgovina,
d.o.o., sedež: Vena Pilona 7, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5731852
Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah.

Rg-210766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01046 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa FAVENTO, knjigovodski in računo-
vodski servis, d.o.o., Koper, sedež: Pun-
tarska 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5894271
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 12
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6110 Pomorski promet; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Rg-210769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00216 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LES3, trgovina, posredništvo, pro-
izvodnja, d.o.o., sedež: Tržaška 35,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/05447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5943272
Sedež: 6230 Postojna, Prešernova 1
Ustanovitelja: Kocman Roberto, izstopil

1. 9. 1997; Može Škapin Nataša, Prestra-
nek, Ulica Ivana Vandala 1, in Mezgec Mar-
ko, Pivka, Trnje 1, vstopila 9. 5. 1996, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-210770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00682 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SPEKTER, računalništvo, elektro in
turistične storitve, trgovina in zunanjetr-
govinski promet, d.o.o., sedež: Ul.

15. maja 11, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo dejavnosti in zastopni-
ka – prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5708761
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Leon, Koper, Kozlo-

vičeva 25, in Sekulić Milorad, Buzet, Nase-
lje Goričica 7, vstopila 1. 12. 1992, vložila
po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Sekulić Milorad, imenovan 25. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-210999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01371 z dne 30. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05516/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1318624
Firma: FASHION CONCEPT, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FASHION CONCEPT,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Bošamarin 62
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Popović Boris, Koper, Bo-

šamarin 62, Visona Stefano, Monte di Malo
(VI), Via Pologni 36, in Schestorad Eduard,
Dunaj, Hartmanngasse 19, vstopili 4. 9.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Visona Stefano, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurista Popović Boris
in Schestorad Eduard, imenovani 4. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
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in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
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javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice, zastavljalnice; –
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Pri vpisu priimka ustanovitelja pod zap.
št. 2 in zastopnika pod zap. št. 1 je bila tuja
črka z dodatno oznako vpisana tako, da je
bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-211000
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01174 z
dne 1. 10. 1998 pri subjektu vpisa PILOTI
KOPER – pomorska pilotaža, d.o.o., Ko-
per, KOPER PILOTS – sea pilotage, Ltd.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in spremembo osnovnih vložkov
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5891604
Ustanovitelji: Valenčič Valentin, Izola, Pri-

sojna pot 7 in Poje Dimitrije, Koper, Kovači-
čeva 3, ki sta vstopila 4. 4. 1990, in Kobeja
Valter, Koper, Kvedrova cesta 7, ki je vsto-
pil 8. 9. 1997 – vložili po 2,450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-211001
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00851 z
dne 1. 10. 1998 pri subjektu vpisa Osnov-
na šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistri-
ca, sedež: Župančičeva 7, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/03138/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih: skrajšano firmo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5624533
Skrajšana firma: OŠ D. Ketteja
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5551

Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Odlok Občine Ilirska Bistrica o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
št. 012-5/97-240 z dne 26. 4. 1997.

Rg-211003
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00995 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa T.P.R.,
Podjetje za trgovino na debelo in drob-
no, posredništvo, finančno računovod-
sko svetovanje in storitve, d.o.o., Koper,
Vanganel 60, sedež: Vanganel 60, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01247/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5384656
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 5122

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;

5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih; –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
7412: razen revizijske dejavnosti.

Rg-211002
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00843 z
dne 1. 10. 1998 pri subjektu vpisa Osnov-
na šola Rudolfa Ukoviča, Podgrad, se-
dež: Podgrad št. 99b, 6244 Podgrad,
pod vložno št. 1/00264/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajša-
ne firme in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083800
Skrajšana firma: OŠ PODGRAD
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5551

Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Odlok Občine Ilirska Bistrica o ustanovi-
tvi vzgojno-izobraževalnih zavodov št.
012-6/97-240 z dne 26. 4. 1997.

Rg-211004
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01111 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa LAN,
Studio za design – inženiring, d.o.o., se-
dež: Gallusova ulica 6, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00657/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5285062
Sedež: 6000 Koper, Ulica

15. maja 21.

Rg-211005
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01110 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa CIMOS
TOVARNA SENOŽEČE, d.o.o., Proizvod-
nja avtomobilskih delov, Senožeče 17,
sedež: Senožeče 17, 6224 Senožeče,
pod vložno št. 1/03636/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5648696
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hrib

Rado, razrešen 30. 6. 1998; direktor Ži-
berna Franc, Sežana, Križ 136, imenovan
1. 7. 1998, zastopa družbo z omejitvijo, da
sme le s predhodnim soglasjem skupščine
družbe sklepati: posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali o obre-
menitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter druge po naravi podobne posle; pogod-
be, ki po višini presegajo 500.000 SIT, ter
posle o izvajanju investicijskih del ali dajanju
kreditov ali garancij, ki po višini presegajo
znesek 1,000.000 SIT.

Rg-211006
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00968 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa TRA-
MONTAL, inženiring, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Lucija, sedež: Semova 23, Lu-
cija, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03360/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in poslovnega de-
leža, izbris zastopnika in nov ustanovitveni
akt s temile podatki:

Matična št.: 5675278
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Panger Franko, izstop 2. 6.

1998; Brajko Edvard, Portorož, Semova
23, Lucija, vstop 6. 7. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Panger Franku, ki je bil razrešen 2. 6. 1998.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z
dne 2. 6. 1998.

Rg-211007
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00994 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa PRIMU-
LA COMMERCE, podjetje za trgovino na
debelo, gospodarsko svetovanje, po-
sredništvo, marketing in inženiring,
d.o.o., sedež: Vojke Šmuc 11, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo naslova družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5302650
Ustanovitelj: Tomljenović Nikola, Anka-

ran, Hrvatini 197a, vstop 27. 11. 1989, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-211008
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00958 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa
STAMAR, mednarodna špedicija, trans-
port in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Voj-
kovo nabrežje 29a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01818/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
ustanoviteljskih deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5458781
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 17
Ustanovitelja: Bole Stanislav, Koper, Pri-

staniška 43b, vložil 4,822.000 SIT, in Mars
Ivan, Koper, Šalara 61, vložil 7,233.000
SIT – vstopila 23. 1. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-

vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
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porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-211009
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00938 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa IN-
FORMINWEST, družba za avdiovizualne
komunikacije, d.o.o., sedež: Cankarjeva
ulica 6, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in vložkov
ter predložitev družbenega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5696151
Ustanovitelj: ASTRAL, d.o.o., Ankaran,

Pervanjeva 12, Goljuf Ivan in Naraglav Sta-
ne, izstopili 12. 11. 1997; Tedeško Janko,
Ankaran, Bevkova 32, vstopil 19. 2. 1997,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 31. 12.
1997.

Rg-211010
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00819 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA PROJEKTIRANJE-INŽENIRING
NOM, d.o.o., Piran, Razgled 26, sedež:
Razgled 26, 6330 Piran, pod vložno št.
1/00729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo poslovnih deležev, uskladitev de-
javnosti in imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5294797
Firma: NOM, podjetje za projektira-

nje-inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: NOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 12,162.790 SIT
Ustanovitelja: Omerzel Nikola in Omer-

zel Marija, oba iz Pirana, Razgled 26, vsto-
pila 6. 11. 1989, vložila po 6,081.395 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Omerzel Marija in direktor Omerzel
Nikola, ki zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 6. 11. 1989.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-

mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
brez revizijske dejavnosti.

Rg-211012
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00812 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa KMETIJ-
SKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o.,
Koper, sedež: Ul. 15. maja št. 17, 6000
Koper, pod vložno št. 2/00622/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5147042
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raj-

čič Radovan, Koper, Kampel 87, razrešen
31. 8. 1996 kot zastopnik in imenovan 1. 9.
1996 za direktorja, ki zastopa zadrugo na
podlagi pooblastila predsednika zadruge.

Rg-211014
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00084 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa GLAS-
BENA ŠOLA SEŽANA, p.o., Sežana, se-
dež: Partizanska 41, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00544/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5210445
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Prinčič Evgen, razrešen 31.8.
1997; ravnatelj Pegan Leander, Sežana,
Partizanska št. 41, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 71402 Dejav-
nost videotek; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-211015
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00484 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa STAN-
INVEST POSTOJNA, Podjetje za stano-
vanjsko gospodarstvo in gradbeni inže-
niring, d.o.o., Postojna, Ljubljanska 5a,
sedež: Ljubljanska 5a, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5144914
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, izstop 19. 12. 1997;
MERCATA 1, d.d., Ljubljana, Železna cesta
18, vstop 19. 12. 1997, vložek
31,120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-211016
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00034 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa HAMPY
INTERNATIONAL, d.o.o., Izola, gostins-
tvo, turizem, trgovina in storitve, sedež:
Cankarjev drevored 16, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/03699/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in vložka, vstop družbenika in razši-
ritev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5706718
Osnovni kapital: 16,103.200 SIT
Ustanovitelja: Komljanec Evgenij, Izola,

Cankarjev drevored 16, vstop 15. 5. 1992,
vložek 11,594.304 SIT, in Mulec Robert,
Izola, Smrekarjeva 41, vstop 8. 12. 1997,
vložek 4,508.896 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo.

Rg-211018
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00836 z
dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa
EL’DORADO, trgovina, gostinstvo, turi-
zem, d.o.o., Izola, sedež: Nazorjeva 2,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbenikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnika in nov ustanovni akt s
temile podatki:

Matična št.: 5786282
Sedež: 6310 Izola, Cesta v Prega-

vor 4
Ustanovitelja: Kolenc Teodor in Kolenc

Marija, izstopila 7. 5. 1998; Kolenc Rado-
van, izstopil 2. 12. 1997, ter Kolenc Maj-
da, Izola, Cesta v Pregavor 4, vstopila 7. 5.
1998, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Teodor, razrešen 7. 5. 1998;
direktorica Kolenc Majda, imenovana 7. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proi-
zvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proi-
zvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
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etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proi-
zvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proi-
zvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Proi-
zvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne ke-
ramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2624 Proi-
zvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-

na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: –
67.13: zgolj menjalnice; – 74.12: razen
revizijske dejavnosti; – 92.712: zgolj prire-
janje posebnih iger na srečo na igralnih av-
tomatih zunaj igralnic.

Nov akt o ustanovitvi z dne 7. 5. 1998.

Rg-211019
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00298 z
dne 13. 10. 1998 pri subjektu vpisa ZE-
NIT, d.o.o., Podjetje za trgovino in eko-
nomsko svetovanje, Ilirska Bistrica, Ki-
dričeva 22, sedež: Kidričeva 22, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/03024/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5602459
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šuštar Boris, razrešen 10. 2. 1998;
direktorica Šuštar Jolanda, Ilirska Bistrica,
Kidričeva 22, imenovana 10. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
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Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice; –
7412: razen revizijske dejavnosti.

Rg-211020
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01152 z
dne 13. 10. 1998 pod št. vložka
1/05524/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317270
Firma: LIV KOLESA, predelava kovin

in plastike, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: LIV KOLESA, d.o.o.,

Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Industrijska

cesta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LIV POSTOJNA, hidravlika,

stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstop 17. 7. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Milosav, Pivka, Nadanje selo
7, imenovan 14. 7. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
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skem prometu; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo.

Rg-211021
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00756 z
dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa AUTO-
PLUSMOTO, trgovina in servis, d.o.o., se-
dež: Istrska cesta št. 55, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5815126
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Sorgo Edi, Portorož, Koprska cesta
št. 9, imenovan 10. 3. 1998, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Bržan Bruno, Ko-
per, Pahorjeva 26, razrešen 10. 3. 1998
kot direktor in imenovan za prokurista.

Rg-211022
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01104 z
dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa UR-
BANISTIKA, družba za urbanizem, pro-
jektiranje in inženiring, Koper, d.o.o., se-
dež: Ferrarska ulica št. 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5890683
Firma: URBANISTIKA, družba za urba-

nizem, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Dekleva Doris in Davidovič

Koviljka, izstopili 13. 5. 1998; Balaban Ga-
brijela, Koper, Cesta na Markovec 33, vsto-
pila 12. 1. 1995, vložila 1,092.000 SIT,
Balaban Marko, Koper, Cesta na Markovec
33, vstopil 12. 1. 1995, vložil 504.000 SIT,
in Balaban Valentina, Portorož, Obala 127,
vstopila 19. 6. 1998, vložila 504.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Balaban Valentina, imenovana
19. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzete revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 6. 1998.

Rg-211023
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00949 z
dne 14. 10. 1998 pri subjektu vpisa AU-
TOIN – Trgovina z vozili in storitve,
d.o.o., Izola, sedež: Polje 5, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/02113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, deležev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5864682
Ustanovitelja: Knafelc Stojan, izstopil

26. 5. 1998; Palčič Edi in Palčič Nevijo,
oba iz Kopra, Dolga reber 30, vstopila
26. 5. 1998, vložila po 801.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Knafelc Stojan, razrešen 26. 5.
1998; direktorja Palčič Edi in Palčič Nevijo,
imenovana 26. 5. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-211126
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00740 z
dne 30. 9. 1998 pri subjektu vpisa VOZA,
Podjetje za trgovino, d.o.o., Koper, Po-
ljane 10, sedež: Poljane 10, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5370302
Firma: VOZA – Trgovina, gostinstvo,

storitve, d.o.o., Koper
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
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la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-

na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce. Pri dejavnosti 92.712 – Dejavnost igral-
nic opravlja družba dejavnost: samo igralni
avtomati zunaj igralnic.

Rg-211131
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00705 z
dne 23. 9. 1998 pri subjektu vpisa PRI-

MORSKE NOVICE, časopisno – založ-
niška družba, d.o.o., Koper, Azienda
giornalistico – editoriale, s.r.l., Capodi-
stria, sedež: Ul. OF št. 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in spremembo po-
datkov pri družbenikih s temile podatki:

Matična št.: 5048885
Osnovni kapital: 65,416.000 SIT
Ustanovitelji: Japelj Venčeslav, Koper,

Bernetičeva 12, vložil 1,170.000 SIT, Bo-
žič Bogdan, Šempeter pri Gorici, V mlinu
25, vložil 1,120.000 SIT, Miklavčič Štefan,
Koper, Dolinska 31a, vložil 1,060.000 SIT
Arko Kambič Jasna, Koper, Vanganelska
41, vložila 910.000 SIT, Vitez Marko, Ško-
fije, Plavje 8, vložil 950.000 SIT, Mljač So-
nja, Divača, Lokev 48a, vložila 910.000 SIT,
Kasal Zlatica, Piran, Vidalijeva 2, vložila
860.000 SIT, Stepančič Darko, Koper, Ve-
na Pilona 6, vložil 1,100.000 SIT, Suša
Majda, Izola, 9. korpusa 20, vložila
950.000 SIT, Hvala Pivk Irena, Škofije, Sp.
Škofije 32d, vložila 850.000 SIT, Kljun Mi-
ran, Koper, Vojkovo nabrežje 33b, vložil
1,050.000 SIT, Kranjec Sonja, Koper, Beb-
lerjeva 6, vložila 930.000 SIT, Jerman Na-
da, Koper, Škocjan 69, vložila 1,000.000
SIT, Gluhak Bojan, Koper, Benčičeva 2a,
vložil 920.000 SIT, Zavadlav Stana, Postoj-
na, Tržaška 41, vložila 1,030.000 SIT, Be-
ljan Mojca, Koper, Nazorjev trg 1, vložila
840.000 SIT, Škrlj Robert, Koper, C. na
Markovec 7, vložil 1,170.000 SIT, Verdnik
Barbara, Škofije, Zg. Škofije 70e, vložila
2,180.000 SIT, Kernel Vita, Koper, Kve-
drova 12, vložila 487.000 SIT, Guzej Saba-
din Cveta, Portorož, Med vrtovi 7, vložila
1,020.000 SIT, Verardo Sonja, Koper, Ve-
gova 7, vložila 940.000 SIT, Tittl Silvana,
Koper, Kvedrova 13, vložila 1,050.000 SIT,
Kranjc Franc, Portorož, Liminjanska 91, vlo-
žil 850.000 SIT, Vlašič Jadranka, Koper,
Bernetičeva 8, vložila 326.000 SIT, Koron
Davorin, Nova Gorica, Ivana Regenta 4, vlo-
žil 990.000 SIT, Blazetič Juren Neva, Tol-
min, Brunov drevored 36, vložila 870.000
SIT, Dragoš Saša, Idrija, Godovič 105a, vlo-
žil 1,020.000 SIT, Mušič Igor, Nova Gori-
ca, Ul. Ivana Suliča 29, vložil 990.000 SIT,
Gentilini Komel Pavel, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 16a, vložil 1,090.000 SIT, Tu-
rel Irena, Nova Gorica, Ivana Regenta 7,
vložila 1,020.000 SIT, Rodman Nada, Šem-
pas, Ozeljan 26a, vložila 990.000 SIT, Ko-
njedic Vesna, Dobrovo v Brdih, Gregorčiče-
va 9, vložila 493.000 SIT, Primožič Zdrav-
ko, Koper, Sergeja Mašere 1, vložil
820.000 SIT, in Šajn Tomislav, Ilirska Bi-
strica, Prešernova 15a, vložil 1,000.000
SIT, ki so vstopili 30. 10. 1990, Grižon Ro-
zalija, Šmarje, Krkavče 84a, vložila 660.000
SIT, Bertok Krečar Suzana, Koper, Šmar-
ska c. 36, vložila 1,080.000 SIT, Valentin-
čič Slobodan, Ljubljana, Potrčeva 2, vložil
890.000 SIT, Skrt Vjetko, Koper, Ribiški
trg 10, vložil 800.000 SIT in Podobnik Bran-
ko, Nova Gorica, Kidričeva 18, vložil
550.000 SIT, ki so vstopili 1. 12. 1992,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 22, vložil 5,275.000 SIT, Ža-
gar Zoran, Koper, Kovačičeva 4, vložil
506.000 SIT, Dobronič Patricija, Koper, C.
Istr. brig. 117, Čežarji, vložila 550.000 SIT,
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Ota Vladimir, Izola, Ul. E. Driolia 11, vložil
750.000 SIT, in Tavčar Igor, Koper, C.
XIV/23, Prade, vložil 570.000 SIT,, ki so
vstopili 27. 2. 1995, INFOND-STOLP,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ma-
ribor, Trg svobode 6, vložil 10,550.000 SIT,
ki je vstopil 11. 7. 1995, ter
INFOND-CENTER, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6,
vložil 5,275.000 SIT, ki je vstopil 14. 6.
1996 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-211135
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00581 z
dne 6. 10. 1998 pri subjektu vpisa
DENIKOM, trgovina in prevozi, Fakin De-
nis in Sonja, d.n.o., Sečovlje, sedež: Pa-
recag 184, 6333 Sečovlje, pod vložno
št. 1/01080/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o.: spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov, osnovnega kapitala vložkov ter
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800544
Firma: DENIKOM, trgovina in prevozi,

d.o.o.
Skrajšana firma: DENIKOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelj: Fakin Sonja, izstopila 18. 4.

1997; Fakin Denis, Sečovlje, Parecag 184,
izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o. 18. 4.
1997, vložil 1,682.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje

drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-211137
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00860 z
dne 29. 9. 1998 pri subjektu vpisa MAR-
MOR, Podjetje za pridobivanje in obde-
lavo naravnega kamna, Sežana, d.d., se-
dež: Partizanska 73a, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5090725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-

kulin Boris, Sežana, Cesta na Bršljanovec
št. 7, razrešen 30. 6. 1997 kot začasni di-
rektor in imenovan 1. 7. 1997 za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211139
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01050 z
dne 30. 9. 1998 pri subjektu vpisa MAR-
MOR, Podjetje za pridobivanje in obde-
lavo naravnega kamna, Sežana, d.d., se-
dež: Partizanska 73a, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta (či-
stopis) z dne 11. 8. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5090725
Sprememba statuta (čistopis) z dne

11. 8. 1997.

Rg-211143
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00224 z
dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa PRAL-
NICA IN ČISTILNICA LUCIJA, Portorož,
p.o., sedež: Liminjanska c. 2, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/01010/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.o.o.: spremembo firme
in sedeža, družbenika in deleže, osnovni
kapital in vložke, spremembo dejavnosti, ti-
pa in vpis začasnega direktorja, družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5006112
Firma: PRALNICA LUCIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska

cesta 102
Osnovni kapital: 46,084.000 SIT
Ustanovitelji: KEMOTEKS, pranje in ke-

mično čiščenje blaga, d.o.o., Koper, Vojko-
vo nabrežje št. 4, vložil 18,434.000 SIT,
Budiša Ljubimka, Piran, Galilejeva ulica 3,
vložila 192.000 SIT, Hrvatin Florjana, Šmar-
je št. 49, vložila 228.000 SIT, Kavrečič Vla-
dimir, Škofije, Spodnje Škofije št. 124b,
vložil 262.000 SIT, Romanešen Nevenka,
Koper, Izolska vrata št. 14, vložila 228.000
SIT, Lupinski Silvo, Sečovlje, Parecag št.
13, vložil 154.000 SIT, Lupinski Agata, Se-
čovlje, Parecag št. 33, vložila 266.000 SIT,
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Tomazin Alojzij, Koper, Pobeška cesta št.
12, vložil 300.000 SIT, Tomazin Marija, Ko-
per, Pobeška cesta št. 12, vložila 300.000
SIT, Tomazin Sonja, Koper, Škocjan št. 45a,
vložila 2,120.000 SIT, Tomazin Igor, Ko-
per, Škocjan št. 45a, vložil 2,120.000 SIT,
Tomazin Gregor, Koper, Škocjan št. 45a,
vložil 74.000 SIT, Tomazin Matejka, Koper,
Škocjan št. 45a, vložila 74.000 SIT, Bem-
bič Dalija, Koper, Škocjan št. 45a, vložila
300.000 SIT, Bembič Albert, Koper, Škoc-
jan št. 45a, vložil 300.000 SIT, Štritof Seni-
ja, Koper, Kosovelov trg 4, vložila 266.000
SIT, Đorđeski Branislav, Izola, Malija št.
28c, vložil 228.000 SIT, Đorđeska Vesna,
Izola, Malija št. 28c, vložila 188.000 SIT,
Đorđeska Marija, Izola, Malija št. 28c, vloži-
la 74.000 SIT, Đorđeski Zoran, Izola, Mali-
ja št. 28c, vložil 74.000 SIT, Đorđeski Zo-
ran, Izola, Malija št. 28c, vložil 300.000
SIT, Karajkovič Mavlida, Izola, Ulica Mihae-
le Škapin št. 8, vložila 228.000 SIT, Bazjak
Marija, Portorož, Vinjole št. 40, vložila
266.000 SIT, Šav Silvana, Portorož, Kam-
polin št. 44, vložila 228.000 SIT, Pavlič
Palmira, Sečovlje, Sečovlje št. 95, vložila
304.000 SIT, Škergat Giantonio, Portorož,
Seča št. 3, vložil 266.000 SIT, Krastič Đina,
Portorož, Liminjan št. 7, vložila 266.000
SIT, Cena Anita, Sečovlje, Parecag št. 133,
vložila 228.000 SIT, Jakomin Marija, Porto-
rož, Vojkova ulica št. 11, vložila 300.000
SIT, Kravos Frančiška, Piran, Fornače št.
41, vložila 262.000 SIT, Gaberšek Gorda-
na, Portorož, Šolska ulica št. 2, vložila
266.000 SIT, Markežič Valdi, Piran, Trg
bratstva 3, vložil 50.000 SIT, Markežič Ro-
bert, Piran, Trg bratstva 3, vložil 16.000
SIT, Karajkovič Majda, Izola, Ulica Mihaele
Škapin 8, vložila 74.000 SIT, Šav Franko-Al-
do, Portorož, Kampolin št. 44, vložil
262.000 SIT, Pavlič Katja, Sečovlje, Se-
čovlje št. 95, vložila 188.000 SIT, Fičur
Iginija, Portorož, Seča št. 3, vložila 300.000
SIT, Škergat Sandra, Portorož, Seča št. 3,
vložila 74.000 SIT, Škergat Otavija, Porto-
rož, Seča št. 3, vložila 262.000 SIT, Štritof
Damjan, Koper, Kosovelov trg št. 4, vložil
150.000 SIT, Katheran Suada, Šmarje,
Pomjan št. 27, vložila 188.000 SIT, Karaj-
kovič Merima, Izola, Ulica Mihaele Škapin
8, vložila 74.000 SIT, Karajkovič Mehmed,
Izola, Ulica IX. korpusa 7, vložil 224.000
SIT, Lupinski Vincenc, Sečovlje, Parecag
št. 33, vložil 300.000 SIT, Lupinski Peter,
Sečovlje, Parecag št. 33, vložil 150.000
SIT, Romanešen Mihaela, Koper, Izolska
vrata št. 14, vložila 74.000 SIT, Rebolj Mi-
ran, Portorož, Kozinova ulica št. 31, vložil
10.000 SIT, Makorič Karmen, Portorož, Vi-
njole št. 30, vložila 20.000 SIT, in Sloven-
ska razvojna družba, d.d., (Sklad RS za raz-
voj), Ljubljana, Dunajska 160, vložila
14,572.000 SIT – vstopili 14. 10. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
mazin Igor, Koper, Škocjan št. 45a, razre-
šen 14. 10. 1997 kot v.d. direktorja in ime-
novan za začasnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Družbena pogodba z dne 14. 10. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01421/00965-1998/GV z dne
3. 2. 1998.

Rg-211144
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00287 z
dne 1. 10. 1998 pod št. vložka
1/05517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, sedeža in podatkov pri ustanovite-
lju ter vstop zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5903289
Firma: OLSY AUSTRIA INFORMATION

SYSTEMS, Gesellschaft mbh, Podružni-
ca Koper

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Zore Perello Go-

dina 3
Ustanovitelj: OLSY AUSTRIA INFORMA-

TION SYSTEMS, Gesellschaft mbh, Dunaj,
Avstrija, Breitenfurter Str. 317-319, vstop
24. 4. 1995, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Rutar Gordana, Portorož, Šolska
8, Lucija, imenovana 24. 4. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da pogodbe, ki jih skle-
ne, vežejo OLIVETTI AUSTRIA GMBH pod
pogojem, da jih podpiše nadzornik OLIVET-
TI AUSTRIA GMBH g. Franco Pocosgnich,
in Skrt Jana, Koper, Kovačičeva 38a, ime-
novana 9. 9. 1998, ki zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/26668/00 s firmo OLIVETTI
RS Ljubljana.

Rg-211145
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00433 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
IPP, podjetje za usposabljanje in zapo-
slovanje invalidov, d.o.o., Pivka, sedež:
Kolodvorska 9a, 6257 Pivka, pod vložno

št. 1/05036/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5922054
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Likar Bernard, razrešen 29. 1. 1998;
direktor Slavec Rado, Knežak 150, imeno-
van 29. 1. 1998, kot poslovodja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211148
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00660 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa TEL-
MONT, podjetje za inženiring in monta-
žo telefonskega kabelskega omrežja,
d.o.o., Koper, sedež: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni družbi ter
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5366208
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Čok Vladimir, Koper, Cesta na Mar-
kovec 32, imenovan 1. 4. 1998, ki kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev, in direktor Hrvatin Marinko, Koper,
Kampel 12, imenovan 26. 1. 1990, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Pripojitev MADAI, d.o.o. – upravljanje ka-
belsko komunikacijskih sistemov CATV in
RTV difuzija vpisana na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 1. 4. 1998.

Rg-211149
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00661 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa MADAI,
d.o.o. – upravljanje kabelsko komunika-
cijskih sistemov CATV in RTV difuzija,
sedež: Ulica 15. maja št. 13, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5586488
Pripojitev k družbi TELMONT, podjetje

za inženiring in montažo telefonskega ka-
belskega omrežja, d.o.o., Koper, je bila vpi-
sana na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
1. 4. 1998. Pripojitev začne veljati z vpisom
v register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-211151
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00697 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa FRIGO-
MAR, konfekcioniranje ribe, d.o.o., Izo-
la, sedež: Tovarniška ulica 13, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/02609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev ter podat-
kov pri družbeniku s temile podatki:

Matična št.: 5540569
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
1,940.000 SIT, Poles Zoran, Izola, Dvo-
riščna ulica 19, vložil 2,770.000 SIT, Turk
Stanka, Izola, Sončna pot 4, Jagodje, vloži-
la 2,870.000 SIT, Palčič Iztok, Izola, Šared
37a, vložil 2,770.000 SIT, in Gačnik Kato-
nar Vesna, Izola, Prešernova cesta 2, vloži-
la 2,520.000 SIT – vstopili 23. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
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Rg-211152
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00698 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa MODI-
MA, marketing, d.o.o., Gradnje 9, Seža-
na, sedež: Gradnje 9, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/03143/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5627656
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 01131

Vinogradništvo; 0121 Reja govedi; 0130
Mešano kmetijstvo; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7482 Pakiranje;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-211153
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00820 z
dne 2. 10. 1998 pri subjektu vpisa KOMU-
NALA KOPER, d.o.o. – s.r.l. Koper-Capo-
distria, javno podjetje za komunalne de-
javnosti – azienda pubblica per le attivi-
ta comunali, sedež: Ulica 15. maja št. 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00062/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-

tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5072255
Firma: KOMUNALA KOPER, d.o.o. –

s.r.l. Koper – Capodistria, javno podjetje
za komunalne dejavnosti – azienda
pubblica per le attivita comunali

Skrajšana firma: KOMUNALA KOPER,
d.o.o. – s.r.l.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Člani nadzornega sveta: Birsa Miroslav,
Ferček Slavko, Jenko Albin Ivan, Muglio-
ranza Giovanni in Pinter Ivan, vstopili 21. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-211154
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00828 z
dne 2. 10. 1998 pri subjektu vpisa AQUA-
TERM, trgovina in marketing, d.o.o., Ko-
per, sedež: Ferrarska 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03718/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, prenos poslovnega deleža,
spremembo naslova družbenice, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
naslova zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 56948762
Firma: AQUATERM, trgovina in mar-

keting, d.o.o.
Skrajšana firma: AQUATERM, d.o.o.
Ustanovitelja: Mihačič Marta, Izola, Ka-

juhova ulica št. 32, vložila 19,742.764 SIT,
in Zornada Miro, Koper, Poljska 2, Prade,
vložil 24,130.048 SIT – vstopila 16. 12.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
hačič Marta, imenovana 16. 12. 1992, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, razen glede sklepanja pogodb o
nakupu, prodaji, zamenjavi ali obremenitvi
nepremičnin družbe.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-

no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-211155
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00832 z
dne 2. 10. 1998 pri subjektu vpisa PIA –
poslovno svetovanje, posredništvo in
promet nepremičnin, d.o.o., Kolomban,
pošta Ankaran, sedež: Kolomban 38d,
6280 Ankaran, pod vložno št.
1/02389/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5529484
Ustanoviteljica: Kondič Baraga Vlasta, iz-

stop 20. 4. 1998; INVESTINA, gradbeniš-
tvo, inženiring in poslovne storitve, d.o.o.,
Koper, Ferrarska ulica 14, vstop 20. 4.
1998, vložek 1,599.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-211157
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01075 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa AU-
TOCOMMERCE, d.o.o. za notranjo in zu-
nanjo trgovino z avtomobili in deli, Ko-
per, Pristaniška 12, sedež: Pristaniška
12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04300/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5782490
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 122, izstop
14. 11. 1997; AC – INTERCAR, d.o.o. za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, Baragova 5, vstop 14. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-211158
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01090 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA INŽENIRING IN TRGOVINO
EDILIT, d.o.o., Brezovica 2 – Slovensko
Gračišče, sedež: Brezovica 2, 6272 Gra-
čišče, pod vložno št. 1/03299/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5649307
Firma: EDILIT, podjetje za inženiring

in trgovino, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: EDILIT, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Pobeška cesta

45, Prade.
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Rg-211159
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01112 z
dne 28. 9. 1998 pri subjektu vpisa STU-
DIO MAK, design in inženiring, d.o.o.,
sedež: Gallusova 6, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01875/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5469392
Sedež: 6000 Koper, Ulica

15. maja 21.

Rg-211160
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01113 z
dne 28. 9. 1998 pod št. vložka
1/05515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304470
Firma: ŠIRCELJ IN ČELIGOJ MI2, pro-

izvodnja, gostinstvo, storitve in trgovi-
na, d.n.o.

Skrajšana firma: ŠIRCELJ IN ČELIGOJ
MI2, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Cankar-
jeva ulica 33

Ustanovitelja: Šircelj Damir, Ilirska Bistri-
ca, Cankarjeva ulica 33, in Čeligoj Janko,
Ilirska Bistrica, Hrib svobode 8, vstopila
3. 7. 1998, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Šircelj Damir in Čeligoj Janko, ime-
novana 3. 7. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 2020 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3350 Proizvodnja
ur; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-

me za motorna vozila in njihove motorje;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 4531
Električne inštalacije; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-

žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-211161
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01138 z
dne 28. 9. 1998 pri subjektu vpisa LANA,
trgovina-storitve-proizvodnja, d.o.o., Du-
tovlje, sedež: Dutovlje 160, 6221 Dutov-
lje, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5650143
Firma: LANA, trgovina-storitve-pro-

izvodnja, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: LANA, d.o.o., Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 105.

Rg-211162
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01151 z
dne 13. 10. 1998 pod št. vložka
1/05521/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317261
Firma: LIV HIDRAVLIKA, izdelava hi-

dravličnih žerjavov, komponent in nad-
gradenj, d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: LIV HIDRAVLIKA,
d.o.o., Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Industrijska
cesta 2

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LIV POSTOJNA, Hidravlika,

stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstop 17. 7. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Likon Bogomir, Koper, Puntarjeva ul.
3, imenovan 14. 7. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
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izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-211163
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01153 z
dne 13. 10. 1998 pod št. vložka
1/05522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317288
Firma: LIV PLASTIKA, predelava pla-

stike, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: LIV PLASTIKA, d.o.o.,

Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Industrijska

cesta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LIV POSTOJNA, Hidravlika,

stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstop 17. 7. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trošt Zoran, Hruševje 62, imenovan
14. 7. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo

z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-211165
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01167 z
dne 13. 10. 1998 pod št. vložka
1/05523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317482
Firma: LIV ORODJARNA, izdelava in

vzdrževanje orodij, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: LIV ORODJARNA,

d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Industrijska

cesta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LIV POSTOJNA, Hidravlika,

stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstop 17. 7. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gril Marjan, Postojna, Log 28, ime-
novan 14. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-211167
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01194 z
dne 31. 10. 1998 pri subjektu vpisa POLI-
SINTEZA, proizvodnja sintetičnih disper-
zij, p.o., Dekani 3a, sedež: Dekani 3a,
6271 Dekani, pod vložno št. 1/01133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje v d.o.o.: spremembo fir-
me in skrajšane firme, družbenike, osnovni
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kapital, dejavnost, naziv zastopnika, zača-
sni nadzorni svet in družbeno pogodbo s
temile podatki:

Matična št.: 5043344
Firma: POLISINTEZA, d.o.o., Proizvod-

nja sintetičnih disperzij
Skrajšana firma: POLISINTEZA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 3a
Osnovni kapital: 231,700.000 SIT
Ustanovitelji: POLISINTEZA, p.o., Deka-

ni, izstopila 12. 2. 1998; HOECHST A.G.,
Frankfurt, Nemčija, Frankfurt am Main, vlo-
žil 168,840.000 SIT, Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žila 40,860.000 SIT, Bešić Ibrahim, Koper,
Ulica Vena Pilona 12, vložil 780.000 SIT,
Bijelič Momir, Škofije, Spodnje Škofije 100,
vložil 750.000 SIT, Dolinšek Marko, Ko-
per, Glagoljaška ulica 1a, vložil 600.000
SIT, France Aleksander, Piran, Župančiče-
va ulica 3, vložil 350.000 SIT, Hainz Mirko,
Koper, Gimnazijski trg 6, vložil 650.000
SIT, Ilić Stanko, Koper, Ul. II. Prekomorske
brigade 24, vložil 700.000 SIT, Jerman Dra-
go, Koper, Prisoje 4, vložil 590.000 SIT,
Kavalič Gverino, Koper, Pahorjeva ulica 28,
vložil 350.000 SIT, Kolbe Jurij, Portorož,
Liminjanska cesta 77, vložil 300.000 SIT,
Kolbe Vida, Koper, Muzejski trg 4, vložila
350.000 SIT, Lazarevski Dimitar, Koper,
Destradijev trg 1, vložil 710.000 SIT, Mari-
jon Roman, Čežarji, Danijelova ulica 8, vlo-
žil 350.000 SIT, Novak Ružica, Škofije,
Spodnje Škofije 125i, vložila 590.000 SIT,
Odogaso Jana, Koper, Kozlovičeva ulica
31, vložila 310.000 SIT, Ozbič Boris, Ko-
per, Ulica Sergeja Mašere 9, vložil
1,520.000 SIT, Paljk Blagomir, Koper, Uli-
ca Istrskega odreda 10, vložil 650.000 SIT,
Radin Marina, Koper, Bertoki, Sermin 7,
vložila 670.000 SIT, Skakal Tibor, Koper,
Erjavčeva ulica 24, vložil 1,430.000 SIT,
Seferagič Husnija, Koper, Cesta na Marko-
vec 1, vložila 600.000 SIT, Stančič Jože,
Koper, Erjavčeva ulica 24, vložil 750.000
SIT, Šenk Jožef, Koper, Ulica Vena Pilona
16, vložil 860.000 SIT, Tešić Čedomir, Ko-
per, Pahorjeva ulica 32, vložil 1,490.000
SIT, Vergles Bojan, Koper, Pahorjeva ulica
32, vložil 210.000 SIT, Vižintin Jožef, Anka-
ran, Cahova ulica 14, vložil 630.000 SIT,
Vižintin Radmila, Ankaran, Cahova ulica 14,
vložila 350.000 SIT, Zupančič Franka, Por-
torož, Pot pomorščakov 16d, vložila
300.000 SIT, Zupančič Milan, Portorož, Pot
pomorščakov 16d, vložil 260.000 SIT, Ra-
dulović Maria, Koper, Bošadraga 1, vložila
620.000 SIT, Cupin Renato, Škofije, Spod-
nje Škofije 27, vložil 320.000 SIT, Grižon
Franko, Koper, Cesta na Markovec 69, vlo-
žil 390.000 SIT, Kompara David, Dekani,
Dekani 152, vložil 270.000 SIT, Prinčič
Zdravko, Dobrovo v Brdih, Kozana 125, vlo-
žil 370.000 SIT, Batalevič Nedžad, Anka-
ran, Železniška ulica 6, vložil 20.000 SIT,
Frank Elvis, Ankaran, Premačan 11a, vložil
20.000 SIT, Bešič Magdalena, Koper, Uli-
ca Vena Pilona 12, vložila 300.000 SIT,
Hainz Alen, Koper, Gimnazijski trg 6, vložil
170.000 SIT, Hainz Elvis, Koper, Gimnazij-
ski trg 6, vložil 80.000 SIT, Hainz Muhiba,
Koper, Gimnazijski trg 6, vložila 300.000
SIT, Kosovel Jasmina, Koper, Ulica Vena

Pilona 12, vložila 210.000 SIT, Lazarevska
Daniela, Koper, Destradijev trg 1, vložila
170.000 SIT, Lazarevska Radmila, Koper,
Destradijev trg 1, vložil 300.000 SIT, No-
vak Igor, Škofije, Spodnje Škofije 125i, vlo-
žil 80.000 SIT, Ozbič Petra, Koper, Ulica
Sergeja Mašere 9, vložila 80.000 SIT, Ra-
din Alan, Koper, Sermin 7, vložil 170.000
SIT, Sakal Natalija, Koper, Erjavčeva ulica
24, vložila 210.000 SIT, Sakal Valerija, Ko-
per, Erjavčeva ulica 24, vložila 350.000
SIT, Stančič Cvetka, Koper, Erjavčeva ulica
24, vložila 300.000 SIT, in Vergles Sonja,
Koper, Pahorjeva ulica 32, vložila 170.000
SIT – vstopili 12. 2. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
šić Čedomir, Pahorjeva ulica 32, ki od
19. 2. 1998 kot začasni direktor zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dolinšek Mar-
ko, Ozbič Boris in Kolbe Jurij, vstopili 12. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Družbena pogodba z dne 12. 2. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01463/00979-1998/TT z dne
29. 7. 1998.

Rg-211168
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01200 z
dne 28. 9. 1998 pri subjektu vpisa IPIL,
invalidsko podjetje Ilirska Bistrica,
d.o.o., sedež: Bazoviška 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/05400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1254294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rolih Jože, Ilirska Bistrica, Zarečje
27a, ki od 21. 7. 1998 zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-211171
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01311 z
dne 1. 10. 1998 pod št. vložka
1/05520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev tuje podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 1318497
Firma: TARABAY TRADING s.a.l. (off

shore), Mansourieh – main road – Marie
Wakim Center, Bejrut, Republika Liba-
non – Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Ustanovitelj: TARABAY TRADING s.a.l.

(off shore), Mansourieh-main road-Marie
Wakim Center, Bejrut, Libanon, vstop 11. 5.
1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tarabay Joseph Habib, Koper, Kova-
čičeva ulica 24, imenovan 11. 5. 1998, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
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ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-

janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce. Pri dejavnosti 92.712 – Dejavnosti igral-
nic opravlja družba dejavnost: samo igralni
avtomati zunaj igralnic.

Rg-211172
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01239 z
dne 28. 9. 1998 pod št. vložka
1/05512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1323920
Firma: PETERLES – MOLK, proizvod-

nja in trgovina z lesom in lesnimi izdelki,
k.d.

Skrajšana firma: PETERLES – MOLK,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6320 Portorož, Seča 143a
Ustanovitelja: Molk Peter, Portorož, Se-

ča 143, ki odgovarja s svojim premoženjem,
in en komanditist, vstopila 4. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Molk Peter, imenovan 4. 9. 1998,
kot komplementar zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5153 Trgovina na

debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja.

Rg-211173
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01360 z
dne 1. 10. 1998 pod št. vložka
1/05518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318616
Firma: CARMAX, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: CARMAX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Dolinska cesta

44c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zore Viljem, Koper, Dolin-

ska cesta 44c, Gržinič Dean, Koper, Dolin-
ska c. 28b, in Primožič Janko, Škofije, Zgor-
nje Škofije 52, vstopili 4. 9. 1998, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zore Viljem, imenovan 4. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
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lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-211174
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01436 z
dne 24. 9. 1998 pri subjektu vpisa SPAICK,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Bošamarin, sedež: Bošamarin 57, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01192/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5370337
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 3161

Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi.

Rg-211175
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01498 z
dne 2. 10. 1998 pri subjektu vpisa SABA-
DIN SAVA – trgovina in poslovne stori-
tve, d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05009/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložka družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5919657
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Osnovni kapital: 22,930.000 SIT
Ustanoviteljica: Sabadin in Stanco Sava

Jadranka, Trst, Italija, Ulica (Via) Gridelli 4,
vstop 20. 10. 1995, vložek 22,930.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211176
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01502 z
dne 8. 10. 1998 pri subjektu vpisa CIMOS
COMMERCE, d.o.o., Trgovina z avtomo-
bili in servisiranje, sedež: Cesta Marež-
ganskega upora 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03635/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5648653
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 2753

Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-211178
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01508 z
dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa TRANS-

CAR, Transport in špedicija, d.o.o., Ko-
per, sedež: Brkinska 11, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnikov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5431786
Osnovni kapital: 1,506.343,30 SIT
Ustanovitelja: Vigini Emilio, Trst, Italija,

Via dell’Istria 214, vložil 1,496.343,30 SIT,
in Vigini Elijo, Koper, Bošamarin 21, vložil
10.000 SIT – vstopila 5. 7. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vigini Elijo, imenovan 28. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
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tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-

metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-211466
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01146 z
dne 16. 10. 1998 pri subjektu vpisa NE-
ONPLAST – Vizualne komunikacije, tr-
govina, inženiring, d.o.o., Koper, sedež:
Ul. 15. maja 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02676/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, poslovnih deležev, naslova družbenika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5557003
Osnovni kapital: 23,730.000 SIT
Ustanovitelji: Dilica Vlado, Koper, Kve-

drova 16, Klobasa Drago, Koper, Kvedrova
14, Praprotnik Vid, Koper, Sončna ulica 9,
Čmaj Jožef, Dekani 309, Babič Darjo, Ko-
per, S. Mašere 3, in Brlec David, Koper,
Dolinska 23, vstopili 3. 12. 1991, vložili po
3,955.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Čistopis družbene pogodbe z dne 9. 7.
1998.

Rg-211467
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01129 z
dne 16. 10. 1998 pri subjektu vpisa PRO-
TEAPAK, pakiranje in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04988/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5909520
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38.

Rg-211470
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01157 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa T & P
CARS, proizvodno podjetje, d.o.o., Mate-
rija, Povžane 1, sedež: Povžane 1, 6242
Materija, pod vložno št. 1/02484/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5531357
Osnovni kapital: 5,797.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Alenka, izstopila

17. 7. 1998; Kastelic Tomaž, vstopil 7. 10.
1991, vložil 3,333.923 SIT, in Kastelic Pri-
mož, vstopil 17. 7. 1998, vložil 2,463.077
SIT, oba iz Materije, Povžane št. 1, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-211471
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01142 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa ŠALA-
RA CENTER, d.o.o., trgovina na debelo
in drobno, sedež: Obrtniška ulica 5,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01780/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev, za-
stopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467250

Ustanovitelji: MAKRO 5, d.o.o., Koper,
Glagoljaška ulica 8, in FORMA INN, d.o.o.,
Koper, Obrtniška 5, izstopila 14. 7. 1998;
Žigante Rajko, Koper, Bežkova ulica 6, vlo-
žil 780.000 SIT, Ražman Franko, Šmarje,
Koštabona 8a, vložil 750.000 SIT, Žigante
Mitja, Koper, Bežkova ulica 6, vložil
750.000 SIT, in Viler Darko, Šmarje Košta-
bona 36, vložil 720.000 SIT – vstopili 14. 7.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ratoša Egidij, razrešen 14. 7. 1998;
direktor Ražman Franko, imenovan 14. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 6521
Finančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzete revizijske dejavnosti.

Rg-211472
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01225 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa ZASA
TRADE – Trgovina, marketing in turizem,
d.o.o., Koper, sedež: Gortanov trg 14a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03789/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5716454
Sedež: 6000 Koper, Ukmarjev trg 5.

Rg-211475
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01468 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA, Ilir-
ska Bistrica, sedež: Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/03139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5624525
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 5551 Storitve menz;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 8021 Srednješolsko splošno izobraže-
vanje; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80301 Višješolsko
izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje; 80303 Univerzitetno izobraže-
vanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92511 Dejav-
nost knjižnic.



Stran 1502 / Št. 17-18 / 25. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Odlok Občine Ilirska Bistrica o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda,
št. 012-4/97-240 z dne 26. 4. 1997.

Rg-211791
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01226 z
dne 9. 11. 1998 pri subjektu vpisa
KT-PREZENT, d.o.o., trgovina, go-
stinstvo, turizem, Prestranek, sedež: Ul.
Ivana Vadnala 12, 6258 Prestranek, pod
vložno št. 1/04897/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos poslovnega de-
leža in izbris družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5889359
Ustanovitelj: Tavčar Katja, izstop 10. 8.

1998; Tavčar Marjan, Prestranek, Ul. Ivana
Vadnala 19, vstop 10. 8. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211820
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01000 z
dne 23. 10. 1998 pri subjektu vpisa
SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA, inže-
niring, svetovanje, vzdrževanje in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, pod vložno št. 3/00538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenikov, povečanje vložka družbenika
in spremembo organizacijske oblike druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5062900
Ustanovitelja: INFOND-STOLP PID,

Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ma-
ribor, Trg svobode 6, in INFOND-CENTER,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ma-
ribor, Trg svobode 6, izstopila 1. 8. 1996,
ter MODRA LINIJA, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Koper, Pristaniška 8, iz-
stopila 29. 5. 1998, Suhozemni terminal,
inženiring, svetovanje, vzdrževanje in trgovi-
na, d.o.o., Sežana, Partizanska 109, vsto-
pil 20. 9. 1995, vložil 11,761.055 SIT, in
CETIS, grafično podjetje, d.d., Celje, Čo-
pova ulica 24, vstopil 13. 8. 1996, vložil
1,181.575 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-211825
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00868 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa TE-
GRAM, trgovina s tehnično gradbenim
materialom, d.o.o., Koper, sedež: Kam-
pel 5a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5454611
Osnovni kapital: 20,208.000 SIT
Ustanovitelja: Kozlovič Fabio in Kozlovič

Grozdana, oba iz Kopra, Kampel 5a, vstopi-
la 24. 9. 1990, vložila po 10,104.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina

na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
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nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti:74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-211829
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00860 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa UNID,
posredništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.,
Piran, sedež: Župančičeva 14, 6330 Pi-
ran, pod vložno št. 1/05035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5884691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Stegel Marjeta, razrešena 11. 5.
1998; direktor Kabič Nenad, Piran, Bidov-
čeva 3, imenovan 11. 5. 1998, zastopa in
predstavlja družbo ter sklepa pogodbe v
imenu in za račun družbe, razen pogodb,
pri katerih obveznost družbe presega
10.000 DEM, za kar mora imeti pisno so-
glasje skupščine.

Rg-211833
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00730 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa ROKA-
VA, splošno gradbeno podjetje, d.o.o.,
sedež: Babiči 42e, 6273 Marezige, pod
vložno št. 1/01679/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5441048
Osnovni kapital: 35,806.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjančič Zlatko, Marezige,

Babiči 42e, vstop 18. 6. 1990, vložek
35,806.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211834
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00891 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa SA &
NI, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Postojna, sedež: Tržaška 34, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/03911/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5736005
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 63.

KRANJ

Rg-208055
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00329 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa EXCALIBUR, trgovina in go-
stinske storitve, d.o.o., Podnart, sedež:
Podnart 42b, 4244 Podnart, pod vložno
št. 1/05812/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka, dejavnosti,
osebe, pooblaščene za zastopanje, in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5948169
Ustanoviteljica: Nunar Barbara, Predd-

vor, Zgornja Bela 50, vstop 27. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lavtar Robert, izstop 7. 3. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Lavtar Robertu, ki je bil razrešen
7. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 3. 1997.

 Rg-208056
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01239 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GTP, gostinstvo, trgovina,
pekarstvo, d.o.o., Tržič, sedež: Begunj-
ska 46, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00538/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, zastopnika in
dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5301289
Sedež: 4290 Tržič, Begunjska 46
Ustanovitelj: Koren Darko, izstop 19. 6.

1997; Šabani Sami, Ljubljana, Podmolnik,
Završje 2, vstop 19. 6. 1997, vložek
1,669.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koren Darko, razrešen 19. 6. 1997;
direktor Šabani Sami, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Šabani Remzi,
Debreše, imenovana 19. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 01132
Sadjarstvo; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-208057
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00689 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PFM – S, trgovina z medi-
cinskimi proizvodi, d.o.o., sedež: Kolod-
vorska 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/06075/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5580404
Ustanovitelj: Zimmermann Janez je iz-

stopil 17. 3. 1998.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Zimmermann Janezu, ki je bil raz-
rešen 17. 3. 1998.

Rg-208058
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01071 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa POLIS TIM, gostinstvo, tu-
rizem, trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Jen-
kova 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1121766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bagi Tatjana, Lesce, Rožna dolina
34, imenovana 31. 7. 1997.

Rg-208060
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01396 z dne 10. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SREDNJA LESARSKA
ŠOLA, Škofja Loka, sedež: Kidričeva 59,
4220 Škofja Loka, p.o., pod vložno št.
1/00069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, družbenika in mej poob-
lastil zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5087856
Firma: SREDNJA LESARSKA ŠOLA

ŠKOFJA LOKA
Pravnoorg. oblika: zavod

Ustanoviteljica: Skupščina občine Škof-
ja Loka in Poslovno združenje “LES” Ljublja-
na, izstopila 27. 2. 1992; Vlada Republike
Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
vstopila 27. 2. 1992, odgovornost: odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Žagar Peter, Škofja Loka, Groharjevo
naselje 6, ki od 19. 6. 1995 zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 80220
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-208061
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00817 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa Industrija bombažnih iz-
delkov, Kranj, p.o., sedež: C. Staneta Ža-
garja 35, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5036640
Sedež: 4000 Kranj, C. Staneta Žagar-

ja 35
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 1711

Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1730 Plemenitenje tekstilij; 2470 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-208063
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00720 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa R 3, trgovina, inženiring,
proizvodnja in storitve, Kranj, d.o.o., se-
dež: Maistrov trg 11, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00429/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in osebe, pooblaščene za zastopanje
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5292727
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 11

Ustanoviteljica: Tičar Marjan, izstop
30. 3. 1998; Tičar Mihaela, Kranj, Ulica
Draga Brezarja 18, vstop 30. 3. 1998, vlo-
žek 544.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tičar Marjan, razrešen 30. 3. 1998;
direktorica Pajer Nataša, Šenčur, Belehar-
jeva c. 3, imenovana 30. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-208064
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00129 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa BIWEXS, podjetje za stori-
tve in proizvodnjo, d.o.o., Selca, sedež:
Selca 107, 4227 Selca, pod vložno št.
1/04106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5684404
Sedež: 4227 Selca, Selca 107
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
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2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-208066
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01123 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ZAPLATA, mesarstvo in tr-
govina, d.o.o., Preddvor, sedež: Šiška
29, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/03458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, dejavno-
sti in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5618932
Sedež: 4205 Preddvor, Šiška 29
Ustanovitelj: Markun Janez, izstop 4. 6.

1998; Markun Janez, Preddvor, Šiška 29,
vstop 4. 6. 1998, vložek 1,507.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markun Janez, razrešen 4. 6. 1998;
direktor Markun Janez, Preddvor, Šiška 29,
imenovan 4. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-208067
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01199 z dne 1. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ODEJA, tovarna prešitih
odej, d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
80, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034175
Član nadzornega sveta: Maček Matjaž,

izstop 23. 6. 1998; Žontar Jasna, vstop
23. 6. 1998.

Rg-208072
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01434 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa OPUS, zavod za računal-
niško izobraževanje, sedež: Jaka Platiše
9, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649021
Sedež: 4000 Kranj, Jaka Platiše 13
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;

2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-208074
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01055 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AVMAN, trgovsko in za-
stopniško podjetje, d.o.o., Kranj, sedež:
Luznarjeva 7, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03666/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, osnovnega kapitala, ustanovite-
lja, zastopnika in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5637589
Firma: PRINCETON, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: PRINCETON, d.o.o.,

Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Zoisova 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Avman Zdravko in Avman

Marija, izstopila 31. 5. 1994; Prinčič Mari-
ja, Kranj, Zoisova 4, vstopila 31. 5. 1994,
vložila 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avman Zdravko in namestnica direk-
torja Avman Marija, razrešena 31. 5. 1994;
direktor Gorjanc Zdravko, Kranj, Seljakovo
naselje 50, imenovan 31. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-208077
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00662 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOCENTER VIKTORIJA,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Skali-
ca 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5938538
Firma: TC VIKTORIJA, trgovski cen-

ter, d.o.o.
Skrajšana firma: TC VIKTORIJA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
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holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln.

Rg-208078
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01025 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MAR MEJDI, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Tončka
Dežmana 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/06137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1254596
Sedež: 4000 Kranj, Kebetova uli-

ca 22.

Rg-208079
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01244 z dne 20. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PREMIK, Proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ži-
ri, sedež: Čevljarska ulica 55, 4226 Žiri,
pod vložno št. 1/03343/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612152
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-

skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg-208080
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01233 z dne 20. 7. 1998 pri
subjektu vpisa JUMA, podjetje za razvoj,
proizvodnjo in trženje, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Partizanska 6, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/04432/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5723744
Osnovni kapital: 38,569.273 SIT
Ustanovitelji: Šavs Jurij, Šenčur, Sajov-

čevo naselje 42, in Balant Marjan, Škofja
Loka, Partizanska 6, vstopila 3. 2. 1993,
vložila po 19,284.636,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-208081
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01240 z dne 20. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NIVO, gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Kranj, sedež: Janka Puclja 3,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02792/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe ter spremembo na-
slova in priimka osebe, pooblaščene za za-
stopanje, in družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5548101
Sedež: 4205 Preddvor, Srednja Be-

la 63
Ustanoviteljica: Ribnikar Mojca, Predd-

vor, Srednja Bela 63, vstop 10. 12. 1991,
vložek 1,818.026 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ribnikar Mojca, imenovana 10. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-208084
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00574 z dne 17. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DOM PETRA UZARJA, se-
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dež: Ročevnica 58, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/00265/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5181895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mešič Danijela, razrešena 1. 2.
1998; direktor Kolman Rudi, Kranj, Šorlije-
va 21, imenovan 1. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-208085
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01223 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MODUS, podjetje za orga-
nizacijski in informacijski inženiring,
Kranj, d.o.o., sedež: Cesta na Brdo 20a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00465/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5293219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škufca Miroslav, razrešen 1. 9.
1997; Škufca Milena, Kranj, Cesta na Brdo
20a, imenovana 1. 9. 1997, kot v.d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme opravljati revizijske de-
javnosti.

Rg-208086
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01137 z dne 16. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1304097
Firma: A.Z.V., avtošola in trgovina,

d.o.o., Jesenice
 Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-

zarjev 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Seferagić Amir, Jesenice,

Cesta Cirila Tavčarja 5, vložil 693.000 SIT,
Žunić Zdenko, Jesenice, Cesta 1. maja
107, vložil 693.000 SIT, in Džamastagić
Vehid, Hrušica, Jesenice, Hrušica 173, vlo-
žil 714.000 SIT – vstopili 10. 6. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Džamastagić Vehid, imenovan 10. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-208087
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01121 z dne 16. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303996
Firma: VETER, Trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: VETER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska c. 1a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Poznič Tanja, Žalec,

Kaplja vas 50, vstop 1. 4. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Poznič Tanja, imenovana 1. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,



Stran 1508 / Št. 17-18 / 25. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-208089
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00784 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KNJIŽNICA A. T. LINHAR-
TA RADOVLJICA, p.o., sedež: Gorenjska
c. 27, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, družbenic, zastopnice in
mej pooblastil zastopnice ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5055644
Firma: KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA

LINHARTA RADOVLJICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljice: Skupščina občine Ra-

dovljica, izstopila 6. 3. 1996; Občina Bled,
Bled, Cesta Svobode 13, Občina Bohinj,
Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 35, in
Občina Radovljica, Radovljica, Gorenjska
cesta 19, vstopile 6. 3. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šu-
bic Rezka, razrešena 2. 6. 1997; ravnatelji-
ca Kolman-Finžgar Božena, Begunje na Go-
renjskem, Zgoša 59a, imenovana 2. 6.
1997, zastopa knjižnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-208091
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00120 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa M & D., proizvodnja, trgovi-
na, export-import, d.o.o., Kranj, sedež:
Šorlijeva 27, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo, spremembo druž-
benikov, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5545846
Skrajšana firma: M & D, d.o.o.
Ustanovitelji: Perić Dragiša, in Perić Ma-

rija, oba iz Kranja, Šorlijeva 27, vstopila
11. 10. 1991, vložila po 637.500 SIT, ter
M & D, proizvodnja, trgovina, export-import,
d.o.o., Kranj, Šorlijeva 27, vstopila 19. 12.
1996, vložila 225.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 2513 Proizvodnja dru-

gih izdelkov iz gume; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-208093
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01132 z dne 15. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06251/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1304062
Firma: STUDIO CUDERMAN IN PART-

NER, d.n.o., oblikovanje in prevajanje
Skrajšana firma: STUDIO CUDERMAN

IN PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Reginčeva 1
Ustanovitelja: Cuderman Sašo, Kranj,

Britof 320, in Vitez Goran, Kranj, Galetova
10, vstopila 5. 6. 1998, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Cuderman Sašo in direktor Vitez Go-
ran, imenovana 5. 6. 1998, vsak od njiju
zastopa družbo brez omejitev, potrebuje pa
soglasje drugega družbenika pri rizičnih po-
slih in poslih, ki presegajo vrednost stopet-
desettisoč SIT (150.000 SIT).

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 4521
Splošna gradbena dela; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
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ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208094
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00903 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KLAS, trgovsko, gostinsko
in turistično podjetje, d.o.o., Tržič, se-
dež: Ročevnica 34, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/01603/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5420857
Ustanoviteljica: Katona Jože, izstop

19. 6. 1997; Prešeren Suzana, Tržič, Pri-
stavška c. 83, vstop 20. 5. 1994, vložek
1,156.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208095
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01236 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GRAFO, podjetje za grafič-
no dejavnost in trgovino, Kranj, d.o.o.,
sedež: Preddvor 41a, 4205 Preddvor,
pod vložno št. 1/02268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe, spremembo naslova družbenika in
osebe, pooblaščene za zastopanje, ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5493153
Sedež: 4205 Preddvor, Breška pot 4
Ustanovitelj: Žižmond Igor, Preddvor,

Breška pot 4, vstop 10. 10. 1991, vložek
2,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žižmond Igor, imenovan 10. 10.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52473 Dejavnost papirnic.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-208096
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01032 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KLZ, proizvodnja kovinskih
predmetov in trgovina, d.o.o., Žirovnica,
sedež: Moste 11k, 4274 Žirovnica, pod
vložno št. 1/05226/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža
družbe, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5818974
Sedež: 4274 Žirovnica, Moste 42a
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 28512

Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1998.

Rg-208098
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01358 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa CARGO PARTNER, špedi-
cija, d.o.o., sedež: Zgornji Brnik 130a,
4210 Brnik, pod vložno št. 1/05751/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo oseb, pooblaščenih za zastopanje,
in meje njenih pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5938732
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kam-

pič Matjaž, Jesenice, Cesta Maršala Tita
4a, razrešen 18. 9. 1997 kot prokurist in
imenovan 19. 9. 1997 za skupnega proku-
rista, ter skupna prokuristka Krč Nada,
Kranj, Jezerska c. 124, imenovana 19. 9.
1997, za vsakega velja skupna prokura z
drugim prokuristom.

Rg-208099
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01222 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa Obrtno podjetje Kranj,
d.o.o., sedež: Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00647/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:
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Matična št.: 5067766
Ustanovitelja: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Kotnikova 28, vstopil 11. 11. 1996, vložil
466.000 SIT, in INFOND-STOLP PID, d.d.,
Maribor, Trg svobode 6, vstopil 3. 6. 1997,
vložil 14,020.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-208102
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00155 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa Obrtno podjetje Kranj,
d.o.o., sedež: Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00647/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5067766
Ustanovitelj: INFOND-STOLP PID, d.d.,

Maribor, Trg svobode 6, izstopil 31. 12.
1997; INFOND-ZLAT, d.d., Maribor, Trg
svobode 6, vstopil 31. 12. 1997, vložil
14,020.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-208104
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01366 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa UNIAN, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Radovljica, se-
dež: Kopališka 2, 4240 Radovljica, pod
vložno št. 1/02883/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenice
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5561876
Ustanoviteljica: Vogelnik Alenka, izstop

24. 9. 1997; Černe Marija Ana, Radovljica,
Kopališka cesta 2, vstop 24. 9. 1997, vlo-
žek 394.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 9. 1997.

Rg-208107
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00620 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PNEVTRANS, Transport, tr-
govina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Rupa 37, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02875/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povišanje osnovnega ka-
pitala in vložkov družbenikov, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561116
Osnovni kapital: 8,502.280 SIT
Ustanovitelja: Valjavec Tatjana, vstopila

8. 1. 1992, vložila 1,831.314 SIT, in Valja-
vec Bojan, vstopil 10. 5. 1994, vložil
6,670.966 SIT, oba iz Kranja, Rupa 37,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna

vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74820 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-208109
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00812 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DIMARK, proizvodno in tr-
govsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Ul.
Juleta Gabrovška 19, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02333/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov in osebe, pooblaščene za za-
stopanje ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5512913
Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Ustanovitelja: Marjanović Petar, izstopil

11. 5. 1995; Volčič Terezija, in Volčič Toni,
oba iz Kranja, Triglavska ulica 21, vstopila
11. 5. 1995, vložila po 1,070.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Marjanović Dimitrij, razrešen 11. 5.
1995; direktorica Volčič Terezija in družbe-
nik Volčič Toni, imenovana 11. 5. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-208113
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00704 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa Hranilno kreditna služba
za Gorenjsko, Kranj, p.o., sedež: Blei-
weisova c. 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osebe, pooblaščene za zastopanje, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5222869
Sedež: 4260 Bled, Za žago 1a
Ustanovitelja: GOZD BLED, Kmetijsko

gozdarka zadruga, z.o.o., Bled, Prešerno-
va 11, in SAVA, Kmetijsko gozdarska zadru-
ga, z.o.o., Lesce, Rožna dolina 50, vstopila
19. 10. 1990, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Strniša Darja, razrešena 12. 6.
1997; direktor Zemljak Vladimir, Bled, Sav-
ska c. 5, imenovan 12. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb o investicijskih kreditih za osnovna
in trajna obratna sredstva, kreditnih in zdru-
ženih sredstvih za posebne namene, kredi-
tih med hranilno kreditnimi službami in hra-
nilno kreditno službo in bankami, kreditih
članom zadružnih organizacij za investicij-
ske in obratne namene in kratkoročnih in
dolgoročnih kreditih, za kar potrebuje pred-
hodni sklep poslovnega odbora.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 65122
Dejavnost hranilnic; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom.

Rg-208115
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00310 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GOZD BLED, kmetijsko
gozdarska zadruga, z.o.o., sedež: Pre-
šernova 11, 4260 Bled, pod vložno št.
1/05958/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5968585
Sedež: 4260 Bled, Za žago 1a.

Rg-208117
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01173 z dne 6. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06245/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1316826
Firma: HABJAN DOM LOG, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HABJAN DOM LOG,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornsotjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Na Lo-

gu 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Habjan Ivan in Habjan Ve-

ronika, oba iz Škofje Loke, Na Logu 16,
vstopila 19. 6. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Habjan Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Habjan Veronika, ki kot namest-
nica direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev, imenovana 19. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 01210
Reja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 15110 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 15980 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51110 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
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živimi živalmi; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov.

Rg-205326
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00659 z dne 6. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06184/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274767
Firma: INTEC TIV, Tiskana vezja,

d.o.o.
Skrajšana firma: INTEC TIV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska c.

24a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: N INTECH, Tiskana vezja in

kovinske konstrukcije, d.d., Kranj, Ljubljan-
ska c. 24a, vstop 30. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kučič Franc, Zg. Gorje 24a, imeno-
van 30. 1. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 30010 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-

ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-207514
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01057 z dne 9. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06228/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303716
Firma: SMRKETA, trgovina, trženje in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: SMRKETA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4207 Cerklje, Zalog 68a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Bernik Červek Dragica,

vložila 1,386.000 SIT, in Červek Anja, vlo-
žila 714.000 SIT, vstopili 20. 5. 1998, obe
iz Goričan 55, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bernik Červek Dragica, imenova-
na 20. 5. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2215 Drugo založništvo; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-207537
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01148 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa LUZA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., sedež: Zlato polje 2, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05625/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5910455
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska c. 1a.

Rg-208062
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00860 z dne 2. 7. 1998, pri
subjektu vpisa EUROTRONIK, Podjetje za
svetovanje, projektiranje, zastopanje,
proizvodnjo, montažo, vzdrževanje in tr-
govino telekomunikacij, merilnih regul.
električnih računalniških naprav in elek-
tronskih elementov, Kranj, d.o.o., sedež:
Štirnova 8, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01797/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5645867

Sedež: 4000 Kranj, Štirnova 8

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-

gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-208071
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01149 z dne 8. 7.1 998 pod št.
vložka 1/06248/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304119
Firma: ZAVOD PALES, zavod za raču-

nalniško izobraževanje
Skrajšana firma: ZAVOD PALES
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Planina 39
Ustanovitelj: Okorn Pavel, Kranj, Jaka

Platiše 9, vstop 16. 5. 1998, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Okorn Pavel, imenovan 16. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-208126
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00736 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa INTI – BOGATAJ IN OSTA-
LI, trgovina in posredništvo, d.n.o., se-
dež: Zasavska cesta 29, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05568/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo sedeža in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5904145
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 14
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-210556
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01118 z dne 9. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LEV, d.o.o. – trgovina in
gostinstvo, Preddvor, sedež: Hotemaže
55, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/03283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5618258
Firma: LEV, d.o.o. – turizem, go-

stinstvo, trgovina in storitve
Sedež: 4000 Kranj, Planina 3.
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Rg-210557
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00783 z dne 9. 9. 1998 pri
subjektu vpisa NIBBLE, Informacijski si-
stemi, d.o.o., Kranj, sedež: Mirka Vadno-
va 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5388988
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-

šič Boštjan, Tržič, Pristavška c. 89, imeno-
van 24. 4. 1998, kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210559
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01287 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa HIB, podjetje za proizvod-
njo, trgovino na debelo in drobno, ser-
vis, ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve in projektiranje v grad-
beništvu, Kranj, d.o.o., sedež: Staneta
Žagarja 50a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5319790
Ustanovitelji: Bizjak Igor, vložil

5,306.240 SIT, in Bizjak Darja, vložila
1,326.560 SIT, oba iz Kranja, Trg Prešer-
nove brigade 5, vstopila 8. 12. 1989, ter
HIB, Kranj, d.o.o., Kranj, Staneta Žagarja
50a, vstopil 27. 12. 1996, vložil 9,949.200
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-210560
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01161 z dne 8. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06271/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304127
Firma: Kabelsko komunikacijski si-

stem, Preddvor, zavod
Pravnoorg. obika: zavod
Sedež: 4205 Preddvor, Dvorski trg 10
Ustanoviteljica: Občina Preddvor, Predd-

vor, Dvorski trg 10, vstop 20. 11. 1997,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zad-
nikar Miroslav, Preddvor, Belska c. 15, ime-
novan 1. 1. 1998, zastopa zavod brez ome-
jitev, razen za posle, katerih vrednost pre-
sega 200.000 SIT in jih lahko kot direktor
sklene šele potem, ko pridobi soglasje usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 22120
Izdajanje časopisov; 64200 Telekomunika-
cije; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-210561
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01196 z dne 7. 9. 1998 pod št.
vložka 1/04976/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5777682002
Firma: QUALINEX, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Škofja Loka, Po-
družnica Sončna

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 11
Ustanovitelj: QUALINEX, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Škofja Loka, Pod-
lubnik 161, vstop 24. 6. 1998, odgovor-
nost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lutar Matej, ki zastopa podružnico
brez omejitev, in Pensa Boris, ki kot na-
mestnik direktorja zastopa podružnico brez
omejitev, oba iz Škofje Loke, Podlubnik
161, imenovana 24. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 74500
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-210564
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01540 z dne 4. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SUZ, center za svetovanje,
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Cesta železarjev 8, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/06061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova družbe in osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1199781
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica heroja

Verdnika 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zupančič Ivanka, razrešena 31. 8.
1997, direktor Finžgar Drago, Begunje
128b, imenovan 1. 9. 1997, samo s so-
glasjem skupščine lahko sklepa posle, ki
pomenijo spremembo premoženja družbe.

Rg-210565
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01662 z dne 4. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KOMEL, podjetje za finan-
ciranje, d.o.o., Begunje, sedež: Begunje
1, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/02300/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbenika,
družbene pogodbe, zastopnika in dejavno-
sti ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5531802
Ustanovitelj: CONSULTINVEST, d.o.o.,

Varaždin, Kolodvorska 12, vstop 18. 6.
1991, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Cecelja Željko, razrešen 23. 6.
1997; Topol Darko, Varaždin, Tina Ujevića
41, imenovan 23. 6. 1997, kot poslovodja

– predsednik kolektivnega poslovodnega
organa zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; ,

 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
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Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1997.

Rg-210568
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00718 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ZUPAN, trgovina in go-
stinstvo, Kropa, d.o.o., sedež: Kropa
125c, 4245 Kropa, pod vložno št.
1/01248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5391741
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-

pan Zdenko, Kropa 10, razrešen 26. 5.
1998 kot direktor in imenovan za namestni-
ka direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-

tev, in direktor Zupan Radivoj, Kropa 125c,
imenovan 26. 5. 1998, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-210569
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01248 z dne 3. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06268/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1304461
Firma: DUCAL, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: DUCAL, d.o.o.
Pravnoorg. obika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelj: TWOPP S.A.H. AK-

TIENGESELLSCHAFT, L-1628 Luxemburg,
27, Rue des Glacis, vstop 11. 6. 1998,
vložek 4,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ploj Bojan, Celje, Škapinova ulica 7,
imenovan 11. 6. 1998, kot poslovodja –
direktor zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
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ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.60 opravlja dejavnost varovanja.

Rg-210570
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01465 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa GAVALA, družba za trže-
nje, d.o.o., Kranj, sedež: Jaka Platiše 3,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04930/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5881200
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Ahčin Kaja, Šenčur, Voklo 75a,
imenovana 28. 10. 1997.

Rg-210571
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01543 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES 3E, estetika, eko-
logija, ekonomika, d.o.o., Železniki, se-
dež: Češnjica 48d, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/02598/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5527953
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupanc Franc, razrešen 31. 10.
1997; direktor Primožič Samo, Železniki,
Na Kresu 19, imenovan 1. 11. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, razen glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim de-
lom, obremenitvijo nepremičnin, prevzema-
nja jamstev ter drugih po naravi podobnih
poslov, ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega soglasja edinega družbenika.

Rg-210572
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01651 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa HUMER, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Mlakarjeva 65, 4208 Šen-
čur, pod vložno št. 1/03271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5691656
Sedež: 4000 Kranj, Zasavska cesta

45d
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-

že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; D5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-

ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-210573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01417 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa VBH TRGOVINA, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Kidričeva 75, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/06143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo
vložka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5808367
Osnovni kapital: 16,540.000 SIT
Ustanovitelj: VBH VEREINIGTER

BAUBESCHLAG-HANDEL AG, D-7015
Korntal, Nemčija, Siemensstrase 38, Mun-
hingen, vstop 28. 6. 1993, vložek 16.540
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-210574
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01232 z dne 2. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06267/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Ljublja-
ne, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, kapitala, družbenikov, zastopnikov in
dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 17-18 / 25. 3. 1999 / Stran 1517

Matična št.: 5444691
Firma: VENUS HLEBCE, podjetje za

turizem, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VENUS HLEBCE,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Hlebce 46
Osnovni kapital: 1,574.750 SIT
Ustanoviteljica: Krivc Vojko, izstop

29. 12. 1994; Žilih Eva, Lesce, Hlebce 46,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1,574.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krivc Vojko, razrešen 29. 12. 1994;
direktorica Žilih Eva, imenovana 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/9423/00.

Rg-210575
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01262 z dne 9. 9. 1998 pri
subjektu vpisa START, rent a car, za-
stopstvo, trgovina, d.o.o., Bled, sedež:
Kumerdejeva 20, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/04436/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti družbe
in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5724210
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.12 ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 9. 1997.

Rg-210577
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01352 z dne 9. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ORAC, organizacija, robo-
tika in avtomatizacija, d.o.o., Sp. Gorje,
sedež: Sp. Gorje 42, 4247 Zg. Gorje,
pod vložno št. 1/03032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temilepodatki:

Matična št.: 5577144
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz

papirja in kartona; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 10. 1997.

Rg-210580
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00779 z dne 9. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MTP, trgovina in marke-
ting, d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje 94,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5838789
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-210583
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01359 z dne 11. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06274/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1318179
Firma: VESNA – RATEČE, gostinstvo

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VESNA – RATEČE,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4283 Rateče-Planica, Rateče

12a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Miketič Vesna, Rate-

če-Planica, Rateče 12a, vstop 17. 8. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miketič Vesna, imenovana 17. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998:
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro K
74.120 ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti.

Rg-210585
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01321 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317806
Firma: RAZVOJNA ZADRUGA DOVJE,

z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 4281 Mojstrana, Dovje 31a
Osnovni kapital: 380.000 SIT
Ustanovitelji: Šušteršič Vida, Mojstrana,

Ulica Jakoba Aljaža 6, Šprager Alfred, Moj-
strana, Kurirska 7, Lipovec Tanja, Mojstra-
na, Radovna 18, Pezdirnik Alojz, Mojstra-
na, Dovje 92, Paulus Milan, Mojstrana,
Dovje 18, Kosmač Mihael, Mojstrana, Dov-

je 16, Rabič Slavko, Mojstrana, Dovje 15,
Janša Joško, Mojstrana, Dovje 61, Guzelj
Viktor, Mojstrana, Dovje 60, Mrvič Danica,
Mojstrana, Kurirska pot 11, Dovžan Jurij,
Mojstrana, Dovje 32, Krivic Martin, Ljublja-
na, Pot v Hlebce 2, Kramar Jožef, Mojstra-
na, Dovje 112, Skumavc Ivo, Mojstrana,
Ulica Jakoba Aljaža 20, Zima Marjetka,
Mojstrana, Dovje 12, in Kunšič Marija, Moj-
strana, Zgornja Radovna 4, ki so vložili po
20.000 SIT, ter RMC, d.o.o., Mojstrana,
Delavska ulica 13a, ki je vložil 60.000 SIT
– vstopili 15. 4. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
smač Rabič Cirila, imenovana 15. 4. 1997,
kot predsednica zadruge zastopa zadrugo
brez omejitev, razen za odsvojitev osnovnih
sredstev in sklepanje pogodb nad
2,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Kramar Jožef,
Zima Marjetka in Guzelj Viktor, vstopili 15. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2215 Drugo založništvo; 2852 Splošna
mehanična dela; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;

74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-210586
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01452 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MARGA, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, transport in poslovne
storitve, d.o.o., Bled, sedež: Koritenska
8, 4260 Bled, pod vložno št. 1/04310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo deležev družbenikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5712491
Ustanovitelja: Lojen Edi, Bled, Koriten-

ska c. 8, vstopil 9. 2. 1993, in Bremec
Alojzij, Bled, Alpska c. 9, vstopil 10. 3.
1994 – vložila po 756.100 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 10. 1997.

Rg-210587
Okrožno sodišče v Kranju je s skle-

pom Srg št. 98/01390 z dne 15. 9. 1998
pod št vložka 1/06275/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1318411
Firma: JANJIČ & KOSTIČ, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.n.o., Jesenice
Skrajšana firma: JANJIČ & KOSTIČ,

d.n.o., Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta 1. maja

št. 3
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Janjič Mirko, Jesenice,

Cesta 1. maja št. 3, in Kostič Gordana, Je-
senice, Cesta železarjev št. 19, vstopila
28. 8. 1998, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Janjič Mirko in Kostič Gordana, ime-
novana 28. 8. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Po-
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vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-210588
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01362 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LEMA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Planina 3, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04826/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in poslovnih deležev, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769752
Ustanovitelja: Tepina Damjan, izstopil

1. 10. 1997, Marinkovič Vučeta in Marin-
kovič Robert, oba iz Šenčurja, Velesovska

5, vstopila 1. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tepina Damjan, razrešen 1. 10.
1997; direktor Marinkovič Robert, imeno-
van 1. 10. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami.

Rg-210590
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01233 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL RIBNO, turizem,
d.d., Bled, sedež: Izletniška 44, 4260
Bled, pod vložno št. 1/02782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5543789000
Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1998: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Sprememba statuta z dne 30. 6. 1998.

Rg-210591
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01510 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa JANCO, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Ko-
lodvorska 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, osnov-
nega kapitala in deležev družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5314879
Sedež: 4000 Kranj, Pokopališka 28
Osnovni kapital: 28,329.000 SIT

Ustanovitelja: Mohorko Janez, Tržič,
Proletarska 9, in Švegelj Janez, Kranj, Va-
ljavčeva 1, vstopila 19. 12. 1989, vložila
po 14,164.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-210592
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01452 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA SSD, servisno stori-
tvene dejavnosti, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska c. 24a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5284422
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Kotnikova 28, vstopil 30. 9. 1996, vložil
2,400.000 SIT, ter MAKSIMA 3 PID, d.d.,
Ljubljana, Šubičeva 2, vložila 80,000.000
SIT, ARKADA ENA PID, d.d., Ljubljana, Ce-
lovška 206, vložila 45,088.000 SIT,
KMEČKI SKLAD 2 PID, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, vložila 137,638.000 SIT,
KOMPAS SKLAD 3, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 22, vložil 52,550.000 SIT, in TRIGLAV
PID ZA GORENJSKO, d.d., Kranj, Bleiwei-
sova 20, vložila 40,000.000 SIT, vstopili
3. 6. 1997 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-210593
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01416 z dne 16. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1323601
Firma: KLAVORA SUPORT, k.d., trgov-

sko in finančna družba
Skrajšana firma: KLAVORA SUPORT,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4263 Bohinjska Bela, Obrne 4
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Klavora Damjan in Mikelj

Roža Marija, oba iz Bohinjske Bele, Obrne
4, vstopila 2. 9. 1998, vložila po 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klavora Damjan, ki kot komplemen-
tar – direktor zastopa družbo brez omejitev,
in prokuristka Mikelj Roža Marija, imenova-
na 2. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
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pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi

in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-210594
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01392 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PINGO, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Kranj, sedež:
Oprešnikova 74, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03123/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo tipa osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5588278
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-

ko Magdalena, Kranj, Oprešnikova 74, raz-
rešena 29. 9. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
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govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: – G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; – G 52.488
razen orožja in streliva; – K 74.12 ne sme
opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-210597
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01448 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRAL, podjetje za
projektiranje in inženiring elektroopre-
me, Radovljica, d.o.o., sedež: Janševa
7a, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5301092
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 3110

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na

debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-210598
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01447 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa JEST, podjetje za marke-
ting in organizacijske storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Frankovo naselje
161, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01075/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, družbeni-
kov in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5547130
Ustanoviteljica: Jesenovec Stanislav, iz-

stop 23. 5. 1997; Marić Mira, Škofja Loka,
Frankovo naselje 161, vstop 23. 5. 1997,

vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenovec Stanislav, razrešen 23. 5.
1997; direktorica Marić Mira, imenovana
23. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-210600
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01326 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO GORENJSKA,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., sedež: Bleiweisova 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5175348
Člani nadzornega sveta: Hvala Ivan in

Ravnikar Aleksander, izstopila 15. 7. 1998;
Saviozzi Alojz, Resman Jože, Malovrh Mari-
ja in Žumer Mihael, izstopili in ponovno vsto-
pili 15. 7. 1998; Vastl Vladimir in Pengal
Miroslav, vstopila 15. 7. 1998.

Rg-210601
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01436 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa Gorenjska lekarna Kranj,
Lekarna Kranjska Gora, sedež: Ul. Slav-
ka Černeta 34, 4280 Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/00250/13 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5053838009
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Krai-

ner Dasovič Breda, razrešena 30. 9. 1997;
Savandič Osredkar Bernarda, Jesenice, Ti-
tova 46, imenovana 1. 10. 1997, kot vodja
lekarne zastopa zavod v okviru dejavnosti
enote in naroča blago, ki je predmet dejav-
nosti v okviru sprejetega letnega plana in
sklenjenih dobavnih pogodb.

Rg-210605
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01128 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa EUROŠPED 2001, medna-
rodna špedicija, transport in trgovina,
d.o.o., sedež: Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in višine poslovnih de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5069319
Ustanovitelji: Arko Andrej, Ljubljana, Kri-

vec 46, vložil 650.000 SIT, Sklad za razvoj,
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d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
16,140.000 SIT, Oman Anica Cecilija,
Škofja Loka, Podlubnik 215, vložila
1,750.000 SIT, Dremelj Marta, Škofja Lo-
ka, Ljubljanska 2, vložila 1,770.000 SIT,
Tomc Vladimir, Kranj, Pot na Jošta 2, vložil
1,350.000 SIT, Jež Milan, Nova Gorica,
Cankarjeva 58, vložil 600.000 SIT, Šmid
Jožica, Železniki, Češnjica 52, vložila
4,330.000 SIT, Pečnik Marjeta, Medvode,
Rakovnik 106, vložila 600.000 SIT, Ferfo-
lja Nadja, Koper, Pobeška 6, vložila
450.000 SIT, Frank Zorko, Izola,
Ul. oktoberske revolucije 27, vložil 480.000
SIT, Topovšek Sašo, Maribor, Staneta Se-
verja 17, vložil 1,150.000 SIT, Jančar
Franc, Limbuš, Bistrica pri Limbušu 36, vlo-
žil 600.000 SIT, Gortnar Robert, Železniki,
Trnje 8, vložil 2,300.000 SIT, Rappl Sonja,
Kranj, Huje 8, vložila 500.000 SIT, Veho-
vec Tatjana, Kranj, Stošičeva 4, vložila
550.000 SIT, Potočnik Silva, Zgornja Be-
snica, Spodnja Besnica 62, vložila 500.000
SIT, Medved Šuštar Silva, Domžale, Pot za
Bistrico 51, vložila 1,250.000 SIT, Polh Tat-
jana, Medvode, Verje 30c, vložila 600.000
SIT, Kozjek Anica, Ljubljana, Martina Krpa-
na 6, vložila 1,250.000 SIT, Šmid Radoje-
vič Mirjam, Škofja Loka, Podlubnik 162,
vložila 850.000 SIT, Koblar Karel, Blejska
Dobrava, Blejska Dobrava 13, vložil
1,300.000 SIT, Noč Stanislav, Žirovnica,
Selo 12a, vložil 550.000 SIT, Jurkovič Du-
šan, Ljubljana, Marka Šlajmerja 30, vložil
400.000 SIT, Radojevič Darko, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 162, vložil 1,000.000 SIT,
Zupančič Sonja, Žabnica, Forme 21, vložila
650.000 SIT, Šoberl Dragica, Jesenice, Ti-
tova 63, vložila 500.000 SIT, Erman Tade-
ja, Jesenice, Toneta Tomšiča 79, vložila
450.000 SIT, Forca Sonja, Škofja Loka,
Novi svet 7, vložila 600.000 SIT, Jeram
Ida, Škofja Loka, Podlubnik 160, vložila
600.000 SIT, Tušek Cirila, Železniki, Na
plavžu 43, vložila 2,280.000 SIT, Verovšek
Mitja, Jesenice, Cesta revolucije 15, vložil
1,000.000 SIT, Šturm Marjeta, Železniki,
Na plavžu 24, vložila 500.000 SIT, Sajevic
Daniel Marko, Kranj, Stražiška 21a, vložil
1,980.000 SIT, Žontar Boštjan, Škofja Lo-
ka, Virmaše 14, vložil 400.000 SIT, Mirkič
Dejan, Ljubljana, Kvedrova 26, vložil
450.000 SIT, Ravnik Franc, Šenčur, Pipa-
nova 108, vložil 400.000 SIT, Žemlja Vero-
nika, Radovljica, Hlebce 11a, vložila
150.000 SIT, Megušar Anton, Golnik, Te-
netiše 37, vložil 200.000 SIT, Cerar Du-
šan, Ljubljana, Petrovičeva 16, vložil
150.000 SIT, in Križmaničič Henrik, Seža-
na, Partizanska 115, vložil 400.000 SIT, ki
so vstopili 22. 11. 1995, ter Kozlovič Val-
ter, Portorož, Strunjan 109, vložil 350.000
SIT, ki je vstopil 23. 10. 1996 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Kozlovič Tanja, izsto-
pila 22. 10. 1996.

Rg-210606
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01406 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PAN ELEKTRONIK, inženi-
ring za alarmne sisteme, Naklo, d.o.o.,
sedež: Na Kalu 19, 4202 Naklo, pod vlož-
no št. 1/00401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288878
Sedež: 4202 Naklo, Gorenjska ce-

sta 39
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 7460

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-210607
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01052 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OPUS, zavod za računal-
niško izobraževanje, sedež: Jaka Platiše
13, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in ustanovitelja
s temile podatki:

Matična št.: 5649021
Sedež: 4000 Kranj, Planina 39
Ustanovitelj: OPUS, računalniški engi-

neering Kranj, d.o.o., Kranj, Jaka Platiše 9,
je izstopil 15. 5. 1998.

Rg-210609
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01269 z dne 29. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KLADIVAR ŽIRI, tovarna
elementov za fluidno tehniko, d.d., se-
dež: Industrijska c. 2, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5041678
Sedež: 4226 Žiri, Industrijska ulica 2
Član nadzornega sveta: Pavšek Marin,

izstopil 19. 6. 1998; Hafner Matjaž, vstopil
19. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29400 Proizivodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 33200 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.

Sprememba statuta z dne 19. 6. 1998.

Rg-210613
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01335 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KOMPONENTE, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Škofjeloška
1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5655366
Ustanovitelj: Bizaj Stane, Izstop 3. 6.

1998; R.E.INVEST, d.d., Ljubljana, Stegne
21, vstop 3. 6. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizaj Stane, razrešen 11. 7. 1998;
direktor Škabar Matjaž, Domžale, Prešer-
nova ul. 30, imenovan 11. 7. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-210614
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00774 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa FONTANA, Gradbeništvo,
trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o.,
Bled, sedež: Zg. Gorje 8, 4247 Zgornje
Gorje, pod vložno št. 1/02802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov,
poslovnih deležev in oseb, pooblaščenih za
zastopanje, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5549507
Sedež: 4260 Bled, Zasip, Sebenje 9
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Mežek Bojan, Bled, Zasip

Sebenje 9, vstop 9. 12. 1991, vložek
1,270.000 SIT, Mežek Mira, Tržič, Na Lo-
gu 7, vstop 9. 12. 1991, vložek 240.000
SIT, in Mežek Maja, Tržič, Na Logu št. 7,
vstop 6. 4. 1998, vložek 490.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Mežek Maja, imenovana 6. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
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cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-

no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 4. 1998.

Rg-210615
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01263 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LENEKS, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, Kranj,
d.o.o., sedež: Stošičeva 4, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala, skrajšano firmo, spre-
membo priimka družbenice ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5560675
Skrajšana firma: LENEKS, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Stošičeva 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Jang Lea, Kranj, Kidri-

čeva 18, vstop 27. 1. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 45240 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-210985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04192 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IB-EKON, družba za svetovanje in
ekonomske analize d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5521831
Ustanovitelja: QUEENE, Trgovina, mar-

keting storitve, d.o.o., Ljubljana, Kamniška
ulica 44, izstopila 23. 6. 1998; Borštnar
Jože, Trzin, Kidričeva 75, vstopil 25. 10.
1996, vložil 16,503.000 SIT, in Zupanič in
ostali, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana Dravlje,
Ulica bratov Učakar 62, vstopili 21. 11.
1996, vložili 37,240.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-210986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04491 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IMOS, Združena industrijska grad-
bena podjetja, delniška družba, Ljublja-
na, Dunajska 56, sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
članov nadzornega sveta, člane nadzorne-
ga sveta, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5302315
Osnovni kapital: 370,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Bojc Borut in

Ivanc Evgen, izstopila 19. 6. 1998; Oven
Vera in Šubic Andrej, vstopila 19. 6. 1998;
Korošec Bogdan, izstopil 22. 6. 1998; Ba-
raga Bogomir, namestnik predsednika nad-
zornega sveta, Zorman Janez, predsednik
nadzornega sveta in Bolić Muharem, izsto-
pili in ponovno vstopili 22. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo

pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-

slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higie-
ne; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba statuta z dne 22. 6. 1998.

Rg-210987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03371 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IB-EKON, družba za svetovanje in
ekonomske analize, d.o.o., sedež: Du-
najska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5521831
Ustanoviteljica. PID DADAS 1, d.d., iz-

stop 9. 6. 1998; QUEENE, Trgovina, mar-
keting storitve, d.o.o., Ljubljana, Kamniška
ulica 44, vstop 9. 6. 1998, vložek
32,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-210988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05264 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa COME 2 FILM, Družba za film,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 206, sedež:
Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 1271/98
– zaradi vpisa manjkajočih dejavnosti po
predlogu s temile podatki:

Matična št.: 5923786
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7481
Fotografska dejavnost; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-211025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01322 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa HYPO-LEASING, podjetje za fi-
nanciranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
103, sedež: Dunajska 103, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24974/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5834163
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Ustanovitelj: Terčelj-Schweinzer Robert,
izstop 15. 1. 1998; HYPO-LEASING KARN-
TEN GMBH, Klagenfurt, St. Veiter Str. 34,
vstop 15. 1. 1998, vložek 110.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-211027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03058 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PREBIL, servis in montaža grel-
nih in klimatskih naprav ter trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Opekarska 14, sedež:
Opekarska 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14576/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5553300
Osnovni kapital: 5,555.589 SIT
Ustanovitelj: Prebil Stane, Ljubljana,

Opekarska 14, vstop 17. 12. 1991, vložek
5,555.589 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998:
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04754 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319256
Firma: MILLENNIUM, Podjetje za po-

slovanje z nepremičninami in poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MILLENNIUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1112 Ljubljana, Fabianijeva

ulica 13
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sušinski Nastja, Ljublja-

na, Fabianijeva ulica 13, vstop 24. 6. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Sušinski Nastja, imenovana 24. 6.
1998, zastopa družbo kot poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05419 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOGA & TIM, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4,
sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5971900
Firma: SLOGA & TIM, trgovina in za-

stopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SLOGA & TIM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152.

Rg-211032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05586 z dne 28. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31151/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331086
Firma: ALPO GRAFIK, grafično pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPO GRAFIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska ce-

sta 42
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Požar Aleš in Požar Simo-

na, oba iz Mengša, Slovenska cesta 42,
vstopila 14. 9. 1998, vložila po 1,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požar Aleš, imenovan 14. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Rg-211033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05593 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31127/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328093
Firma: OMERSA, družba za kozmeti-

ko, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OMERSA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Omersa Aleksandra,

Ljubljana, Tavčarjeva ulica 10, vstop 2. 10.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Omersa Aleksandra, imenovana
2. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
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2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proi-
zvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proi-
zvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proi-
zvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvod-
nja razstreliv; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proi-
zvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proi-
zvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proi-
zvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 335 Proizvodnja ur; 3350
Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;

4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-

kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
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Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-

turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-211034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05596 z dne 20. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31134/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1323539
Firma: YES RAZPOTNIK IN RITTER,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: YES RAZPOTNIK IN

RITTER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

9. avgusta 46a
Ustanoviteljici: Ritter Nataša, Zagorje ob

Savi, Cesta 9. avgusta 46a, in Razpotnik
Metka, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 23,
vstopili 2. 10. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ritter Nataša in družbenica Raz-
potnik Metka, ki zastopa družbo kot namest-
nica direktorice, imenovani 2. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-211036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05605 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa CONTINENTAL FILM, družba za
distribucijo in promocijo filmov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26084/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5822718
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50.

Rg-211038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06439 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PATRICK, podjetje za trgovino,
uvozno izvozne posle in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Gotska 13, sedež: Got-
ska 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5820693
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici Mikoš Sonji, ki je bila razrešena
1. 11. 1997.

Rg-211050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05096 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KULTURNI DOM ŠPANSKI BOR-
CI LJUBLJANA, p.o., sedež: Zaloška 61,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljice
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5254361
Firma: KULTURNI HRAM MOSTE
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Moste Polje, izstop 3. 2. 1998;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mest-
ni trg 1, vstop 3. 2. 1998, odgovornost:
ostalo.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-211052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05328 z dne 29. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31165/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1215566
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

POSLOVNE STAVBE MIKLOŠIČEVA 38,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 38
Ustanovitelji: Taljat Zvone, Most na Soči

30, Čendak Dean, Šempeter pri Gorici, Žni-
darčičeva 24, PUBLIKUM, BORZNO
POSREDOVANJE, d.d., Ljubljana, Mikloši-
čeva 38, Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje lesarstva, Ljubljana, Miklošiče-
va 38, Gospodarsko interesno združenje
gozdarstva, Ljubljana, Miklošičeva 38, Žlen-
der Janez, Ljubljana, Ceneta Štuparja 3,
Slovenska investicijska banka, d.d., Ljublja-
na, Čopova 38, Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kulturo, Filmski sklad Republike
Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 38, Ljub-
ljanski kinematografi, d.d., Ljubljana, Na-
zorjeva 2, ELEKTROTEHNA SET, d.d.,
Ljubljana, Pot Trančo 2, Turistična zveza
Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 38 in Pro-
jekting biro Ljubljana, d.d., Ljubljana, Mik-
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lošičeva 38, vstopili 14. 4. 1997, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šoster Alojz, Ljubljana, Puhova 4,
imenovan 14. 4. 1997, zastopa s.l. neome-
jeno kot predsednik odbora lastnikov.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998:
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-211053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01991 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Zalog, sedež: Ceru-
tova ulica 7, 1211 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/00175/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljice in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084296
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Moste Polje, izstop 6. 9. 1997; Mest-
na občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 6. 9. 1997, odgovornost: odgovarja
do določene višine.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-211055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02455 z dne 26. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOOPGRAD, podjetje za izdela-
vo opreme in gradbeno dejavnost, 1000
Ljubljana, Stegne 35, d.o.o., sedež: Steg-
ne 35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5366267
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Križaj Milan, razrešen 15. 4. 1998;
direktorica Česen Mirjana, Kranj, Kriška 1,
imenovana 15. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih ses-
tavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;

5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 21. 4. 1998.

Na podlagi pravnomočne sodbe Okrož-
nega sodišča v Ljubljani z dne 14. 3. 1996,
opr. št. VIII Pg 310/94, je bil tožbeni zahte-
vek družbenega pravobranilca samouprav-
ljanja RS kot neutemeljen zavrnjen.

Rg-211054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02244 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MANUFAKTURA LJUBLJANA, Tr-
govska družba, d.d., sedež: Slovenska
28/I, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00054/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5024749
Člani nadzornega sveta: Gomboc Štefan

in Zrim Ludvik, izstopila 30. 3. 1998; Juvan
Stane, izstopil in ponovno vstopil 11. 3.
1998, ter Vuksan Božena in Golob Jože,
vstopila 30. 3. 1998.

Rg-211056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02631 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROJEKTIVNI ATELJE – PROS-
TOR, d.o.o., Prostorsko in urbanistično
načrtovanje, Kersnikova 9, Ljubljana, se-
dež: Kersnikova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19115/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5622654
Ustanovitelji: Bodlaj Majda, Ljubljana,

Reboljeva 15, vložila 489.000 SIT, Grilc
Livija, Ljubljana, Reboljeva 5, vložila
489.000 SIT, Rejc Matija, Ljubljana, Bro-
darjev trg 5, vložil 558.000 SIT, Vidmar Voj-
ka, Kranj, Seljakovo naselje 27, vložila
489.000 SIT, in Mrdakovič Arabela, Ljub-
ljana, Kersnikova 7, vložila 12.000 SIT, ki
so vstopili 21. 4. 1992, Gortnar Maruška,
Ajdovščina, Kožmani 17, vložila 78.000 SIT,
in Matijevič Cvetko, Litija, Brodarska 8, vlo-
žil 483.000 SIT, ki sta vstopila 10. 6. 1996,
ter Kmečki sklad 2, PID, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 4, vložil 856.000 SIT, ki je vsto-
pil 20. 12. 1996 – odgovornost: ne odgo-
varjajo; Močnik Gunde Marjetka, izstopila
14. 5. 1997, in Sklad Republike Slovenije
za razvoj, izstopil 12. 6. 1997.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 7 .5. 1998.

Rg-211057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03036 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa CAP-INVEST, pooblaščena druž-
ba za upravljanje, d.d., Ljubljana, sedež:

Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25511/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in ustanovi-
teljev ter lastninsko preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5859255
Firma: CAP-INVEST, pooblaščena

družba za upravljanje, d.o.o.
Skrajšana firma: CAP-INVEST, d.o.o.
Ustanoviteljica: CAPITA, Borzno posred-

niška hiša, d.d., Ljubljana, Pražakova 6,
CAP-FIN, d.o.o., Finančni inženiring, Ljub-
ljana, Pražakova 6, PBM, Družba za proi-
zvodnjo, trženje in servisiranje računalniške
in akustične opreme, d.d., Ljubljana, Beet-
hovnova 14, ZLOT, Finančni inženiring, sve-
tovanje, zunanja trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Poljanski nasip 28, TEHNO-IMPEX INTER-
NATIONAL, Trgovsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, Kersnikova 2, Mislej Alja, Peterlin Ed-
vard, Vrhovec Marko, Špoljar Zlatko, To-
plek Danilo, Plavec Franjo in Švara Zoran,
izstopili 14. 10. 1998; BA – ZA, Poslovno
finančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova c. 232, vstopila 14. 10. 1998, vložila
125,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova
1, razrešen in ponovno imenovan 14. 10.
1998.

Rg-211059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03610 z dne 29. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31168/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1313550
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV TRG

KOMANDANTA STANETA 6, LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg koman-

danta Staneta 6
Ustanovitelji: ustanovitelji po seznamu,

Ljubljana, Trg komandanta Staneta 6, vsto-
pili 7. 5. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zadel Stanislav, Ljubljana, Trg ko-
mandanta Staneta 6, imenovan 7. 5. 1997,
zastopa skupnost lastnikov Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana kot predsednik.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-211060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03777 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa Vzgojno varstveni zavod Kurir-
ček Logatec, p.o., sedež: Notranjska 7a,
1370 Logatec, pod vložno št.
1/00223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnic s temile po-
datki:

Matična št.: 5050294
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Pintarič Ana Marija, razrešena
30. 6. 1998; zastopnica Rupnik Frida, Lo-
gatec, Jačka 41, imenovana 1. 7. 1998,
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zastopa zavod kot pomočnica ravnateljice,
in ravnateljica Treven Bernarda, Logatec,
Poljska pot 18, razrešena in ponovno ime-
novana 16. 6. 1997.

Rg-211061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04022 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Cesta oktobrske
revolucije 14, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/19725/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in zastopnikov, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5666228
Firma: ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER,

d.d., Trbovlje
Skrajšana firma: ZRC, d.d., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 70,700.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložila
24,509.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 6,808.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 6,808.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, Trbovlje,
vložili 13,617.000 SIT, udeleženci notra-
njega odkupa, Trbovlje, vložili 2,725.000
SIT, udeleženci javne prodaje delnic, Tr-
bovlje, vložili 13,617.000 SIT, in Rudniki
rjavega premoga Slovenije, p.o., Trbovlje,
Trg revolucije 12, vložili 2,616.000 SIT –
vstopili 22. 4. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo; Zasavski računski center ZRC,
p.o., Trbovlje, Cesta oktobrske revolucije
14, izstopil 16. 10. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Drnovšek Ivan, Kovač Vilhelm in
Bizjak Alojz, razrešeni 26. 6. 1997; direk-
tor Čede Peter, Trbovlje, Trg Franca Fakina
2a, razrešen in ponovno imenovan 22. 4.
1998.

Člani nadzornega sveta: Lapuh Drago,
Rome Rok, Stradar Zdravko, Razoršek Mar-
jana, Milar Justina in Borovšek Cirila, vsto-
pili 12. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01464/01052/1998-BS z dne 1. 7.
1998.

Rg-211062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04157 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MERCATOR-KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, z omeje-
no odgovornostjo, sedež: Valvazorjev trg
3, 1270 Litija, pod vložno št. 1/00301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5149878
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Košmerl Vinko, Videm 10k, razrešen
in ponovno imenovan 2. 9. 1997, in za-
stopnik Černe Franc, Reka Gozd 17, ime-
novan 1. 3. 1997; in zastopnik Rokavec
Franci, razrešen 28. 2. 1997.

Rg-211063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04159 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABC POMURKA, gostinsko pod-
jetje Operna klet, p.o., Ljubljana, sedež:
Župančičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5000564
Firma: OPERNA KLET, gostinsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Župančičeva 2
Skrajšana firma: OPERNA KLET, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Župančiče-

va 2
Osnovni kapital: 3,800.000 SIT
Ustanovitelji: Mestni ljudski odbor, izsto-

pil 19. 10. 1998; Novakovič Dragan, Ljub-
ljana, Dolenjska c. 36, vložil 180.000 SIT,
Krošlin Knez Avrelija, Domžale, Miklošičeva
1c, vložila 150.000 SIT, Maletič Senka,
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 11, vlo-
žila 210.000 SIT, Koturovič Mara, Ljublja-
na, Reška 7, vložila 210.000 SIT, Purkart

Božica, Ljubljana, Marjekova pot 11, vložila
210.000 SIT, Kern Alenka, Vodice, Jegriše
41, vložila 150.000 SIT, Leskovšek Miro-
slava, Ljubljana, Privoz 8, vložila 150.000
SIT, Pejič Miljkica, Ljubljana, Tržaška 5, vlo-
žila 180.000 SIT, Bernik Aleksander, Ljub-
ljana, Trebinjska 5, vložil 150.000 SIT, Hva-
liček Igor, Smlednik, Valburga 121, vložil
210.000 SIT, Lozič Ljubica, Ljubljana, Žu-
pančičeva 2, vložila 480.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja d.d., Ljubljana, Dunajska c. 56,
vložil 380.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
380.000 SIT, in Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
760.000 SIT – vstopili 22. 4. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novaković Dragan, razrešen 19. 10.
1998 in ponovno imenovan 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7482 Pakiranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00793/01380-1998/MP.

Rg-211064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04209 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMPAS ATRAX, računalniški in
informacijski inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Pražakova 4, sedež: Pražakova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, zastopnikov in deležev, us-
kladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5541964
Osnovni kapital: 7,283.259 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS INTERNATION-

AL, d.d., Ljubljana, Pražkova 4, izstopil
10. 4. 1998, KOMPAS COMPUTERS, d.d.,
Ljubljana, Pražakova 4, izstopil 7. 7. 1997,
KMPAS SKY, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
36, izstopil 8. 4. 1998, KOMPAS PRO,
d.d., Portorož, Obala 41, izstopil 7. 7.
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1997, KOMPAS MARIBOR, d.d., Maribor,
Trg svobode 1, izstopil 16. 7. 1997, KOM-
PAS CONSULTING, d.d. – v stečaju, Ljub-
ljana, Dvoržakova 11a, izstopil 9. 4. 1998,
in KOMPAS KOPER, d.d., Koper, Pristaniš-
ka 17, izstopil 10. 4. 1998; KOMPAS TUR-
IZEM, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vstopil
17. 2. 1993, vložil 2,404.852 SIT, KOM-
PAS KRANJ, d.d., Kranj, Tavčarjeva 22,
vstopil 17. 2. 1993, vložil 727.420 SIT,
EUROCOMPUTER SYSTEMS, informacijski
inženiring in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 50, vstopil 16. 4. 1998, vložil
727.420 SIT, KOMPAKTA, d.o.o., knjigo-
vodstvo, inženiring, Ljubljana, Pražakova 4,
vstopil 16. 4. 1998, vložil 618.387 SIT,
KOMPAS POSTOJNA, d.d., Postojna, Titov
trg 2a, vstopil 17. 2. 1993, vložil 581.936
SIT, KOMPAS PLUS, d.o.o., Ljubljana, Pra-
žakova 4, vstopil 17. 2. 1993, vložil
509.194 SIT, KOMPAS BLED, d.d., Bled,
Ljubljanska c. 4, vstopil 7. 7. 1993, vložil
363.935 SIT, KOMPAS FOTO, Podjetje za
trgovino in storitve, d.d., Ljubljana, Praža-
kova 4, vstopil 29. 5. 1998, vložil 359.885
SIT, KOMPAS ZAGREB, d.d., Turističko tr-
govačko društvo, Zagreb, Nikole Tesle 12,
vstopil 8. 6. 1998, vložil 286.861 SIT,
KOMPAS KRŠKO, d.o.o., Krško, Cesta krš-
kih žrtev b. b., vstopil 17. 2. 1993, vložil
218.226 SIT, KOMPAS CELJE, Celje, Ce-
lje, Tomšičev trg 1, vstopil 7. 7. 1993, vlo-
žil 182.097 SIT, KOMPAS NOVO MESTO,
d.o.o., Novo mesto, Novi trg 6, vstopil
17. 2. 1993, vložil 145.484 SIT, KOMPAS
HOLIDAYS, d.d., Ljubljana, Slovenska 36,
vstopil 17. 3. 1993, vložil 73.959 SIT,
KOMPAS XNET, Družba za računalniški in
informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 4, vstopil 16. 4. 1998, vložil
72.742 SIT, in KOMPAS ATRAX, Računal-
niški in informacijski inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Pražakova 4, vstopil 7. 7. 1997, vložil
10.861 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vasiljevič Branko, razrešen 16. 4.
1998; direktor Dovečar Darjan, Ljubljana,
Lamutova ulica 26, imenovan 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-

nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-211065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04220 z dne 26. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALJAŽEV HRAM, gostinstvo, turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošiče-
va 17-19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5967317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šubic Miran, razrešen 30. 6. 1998;
direktor Zajšek Vojko, Ljubljana, Vavpotiče-
va 4, imenovan 1. 7. 1998.

Rg-211066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04476 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRAIG, Transportno podjetje
Ivančna Gorica, d.d., sedež: Cesta 2. gru-
pe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/00475/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143683
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Cesta

2. grupe odredov 15
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998:

37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila.

Vpiše se sprememba statuta z dne 27. 7.
1998.

Rg-211068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04885 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa CIOS, Center za investicijske in
organizacijske storitve, p.o., sedež: Lin-
hartova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, pooblastila
zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5287103
Firma: CIOS, Center za investicijske

in organizacijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CIOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 13,690.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1,370.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 1,370.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložila 3,960.000 SIT,
Tatalovič Savo, Ljubljana, Peričeva 19, vlo-
žil 3,230.000 SIT, Ćirić Milan, Ljubljana,
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Bičevje 7, vložil 1,120.000 SIT, Janeš Cvet-
ka, Ljubljana, Brilejeva 1, vložila 1,240.000
SIT, Panzova Natalija, Ljubljana, Gorazdova
17, vložila 160.000 SIT, Tešar Jernej, Ljub-
ljana, Rojčeva 11, vložil 200.000 SIT, Tata-
lovič Jasna, Ljubljana, Peričeva 19, vložila
200.000 SIT, in Pavlič Kristina, Ljubljana,
Posavskega ulica 24, vložila 840.000 SIT –
vstopili 20. 5. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo; IMP, n. sol.o., TOZD Avtomatika,
Ljubljana, Jože Jame 12, izstopil 20. 5.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tatalovič Savo, razrešen in ponovno
imenovan 20. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140

Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74833 Druga splošna tajniš-
ka opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agen-
cije Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo št. LP
01495/01559-1998/MP z dne 25. 8. 1998.

Rg-211069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04887 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŽITO MALOPRODAJA LJUBLJA-
NA, d.o.o., sedež: Slovenska c. 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5132444
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Edo, razrešen 1. 8. 1998; za-
stopnik Müller Janez, Ljubljana, Hrenova
17, imenovan 1. 8. 1998, zastopa družbo
kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 5170
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-211070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04904 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa METREL, merilna in regulacijska
oprema, d.d., sedež: Horjul 188, 1354
Horjul, pod vložno št. 1/01868/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5175003
Člani nadzornega sveta: Arh Jože, izsto-

pil 1. 6. 1998; Zdešar Renata, vstopila
14. 7. 1998, ter Zorko Rudi – predsednik
in Nagode Stanislav – namestnik predsed-
nika, vstopila 16. 3. 1995.

Rg-211071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04913 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa CAPINVEST, Podjetje za uprav-
ljanje holding družb, d.d., sedež: Praža-
kova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893895
Firma: CAPITA, Podjetje za upravlja-

nje holding družb, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: CAPITA, d.d., Ljub-

ljana
Člani nadzornega sveta: Primc Ivo, Hro-

vatin Ludvik in Jemc Matjaž, izstopili 27. 8.
1998; Primc Iva, Brankov Žiko in Breskvar
Aleša, vstopili 27. 8. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne 27. 8.
1998.

Rg-211072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04920 z dne 26. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa BALTIČ & CO, podjetje za grad-
bene in druge storitve, d.n.o., Krka, se-
dež: Krka 18, 1301 Krka, pod vložno št.
1/30130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in deležev, os-
novni kapital, zastopnika in preoblikovanje
in d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253948
Firma: BALTING, družba za gradbene

in druge storitve, d.o.o., Krka
Skrajšana firma: BALTING, d.o.o., Krka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Baltič Matjaž, Ivančna Go-

rica, Martinča vas 9, in Baltič Marija, Krka
18, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o.
16. 7. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bal-
tič Marija, razrešena 16. 7. 1998 kot za-
stopnica in imenovana za prokuristko.

Rg-211074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04931 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SNEŽNIK, javno podjetje za proi-
zvodnjo in storitve, d.d., sedež: Kočev-
ska Reka 40, 1338 Kočevska Reka, pod
vložno št. 1/20563/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5699169
Vpiše se sprememba statuta z dne 28. 8.

1998.

Rg-211075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04946 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa REVIRSKI MUZEJ TRBOVLJE, se-
dež: Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/00257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052360
Firma: ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
Skrajšana firma: ZM TRBOVLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998:

52471 Dejavnost knjigarn; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-211076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05067 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa LESNINA MG OPREMA, podjetje
za inženiring, d.d., Ljubljana, sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/19706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5662257
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998:

20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proi-
zvodnja kovinskega stavnega pohištva;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-

tiranje in tehnično svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpiše se sprememba statuta z dne 7. 7.
1998.

Rg-211077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05117 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa GOLF ARBORETUM, športno tr-
ženje, gostinstvo, turizem, d.o.o., sedež:
Volčji potok 3a, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/27639/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5938287
Ustanovitelji: Razvojni zavod, d.d., Dom-

žale, izstopil 14. 10. 1996; LB LEASING,
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, vstopil
12. 6. 1997, vložil 10,710.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; URKO, d.o.o., Kam-
nik, Fužine 9, izstopil 9. 7. 1997; GOLF
ARBORETUM, športno trženje, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Radomlje, Volčji potok
3a, vstopil 9. 7. 1997, vložil 8,840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rozman
Marko, izstopil 24. 12. 1996, Narat Matej
in POLCOM, d.o.o., izstopila 9. 10. 1997;
TR/3, družba za upravljanje z nepremični-
nami, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3,
vstopila 9. 10. 1997, vložila 8,032.184
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05185 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SETEV, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., sedež: Gosposvetska
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5859298
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29
Osnovni kapital: 1.523,651.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 8. 6.

1998.

Rg-211079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05187 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLOD, pooblaščena investicijska
družba, d.d., sedež: Gosposvetska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5859301
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29
Osnovni kapital: 1,011,151.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 1. 6.

1998.

Rg-211080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05188 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRGATEV, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., sedež: Gosposvetska

5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26364/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5859310
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29
Osnovni kapital: 1.721.943.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 1. 6.

1998.

Rg-211082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05220 z dne 26. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa DNEVNIK, Časopisna družba,
d.d., sedež: Kopitarjeva 2 in 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5049334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bergant Branko, Ljubljana, Vojkova
91, razrešen in ponovno imenovan 22. 6.
1998.

Rg-211083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05256 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALTECH, Alternativne tehnologi-
je, d.o.o., sedež: Verovškova 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02231/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5288134
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Go-

riup Darko, Ljubljana-Črnuče, Ulica C. Štu-
parja 23, razrešen 21. 8. 1998 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktor Tram-
te Primož, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 134,
imenovan 21. 8. 1998.

Rg-211084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05274 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SREDNJA ŠOLA DOMŽALE, Ce-
sta talcev 12, 1230 Domžale, sedež: Ce-
sta talcev 12, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/00048/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084750
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lebinger Marijela, razrešena
31. 7. 1998; zastopnik Jemec Viktor, Lu-
kovica, Rafolče 6a, imenovan 1. 8. 1998,
zastopa zavod kot v.d. ravnatelja.

Rg-211085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05275 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa UNIVIT, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Nazorjeva 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1243535
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Valentinčič Davor, razrešen
1. 9. 1998; zastopnik Osole Andrej, Ljub-
ljana, Topniška ulica 43, imenovan 1. 9.
1998, zastopa družbo kot v.d. direktorja.
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Rg-211086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05276 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa UNIVIT HOLDING, d.d., uvoz, iz-
voz, promet blaga na veliko, inženiring,
sedež: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01519/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5005426
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Valentinčič Davor, razrešen 1. 9.
1998; zastopnik Osole Andrej, Ljubljana,
Topniška ulica 43, imenovan 1. 9. 1998,
zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-211088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05300 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMUNALNO PODJETJE VRHNI-
KA, proizvodnja in distribucija vode, d.d.,
sedež: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/01298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015707
Člani nadzornega sveta: Suhadolc Alojz,

Treven Andrej, Gerdina Slavka, Drašler Be-
ba in Turk Jože, izstopili in ponovno vstopili
26. 8. 1998, ter Čvorak Sonja, vstopila
26. 8. 1998.

Rg-211089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05301 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TV 3, Televizijska dejavnost,
d.o.o., sedež: Štula 23, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/26193/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5895634
Ustanovitelj: Mohorjeva družba, izstop

6. 7. 1998; Bole Franc, Koper, Trg Brolo
11, vstop 5. 7. 1995, vložek 50,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09574 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MULES, podjetje za proizvodnjo in
storitve, d.o.o., Otok, sedež: Otok 6,
1384 Grahovo, pod vložno št.
1/16418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5610079
Osnovni kapital: 1,627.500 SIT
Ustanovitelj: Mulec Rajko, Grahovo,

Otok 6, vstop 22. 2. 1992, vložek
1,627.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09579 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ANNI, informatika in zastopanje,
d.o.o., Hubadova 10, Ljubljana, sedež:

Hubadova 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5330319
Osnovni kapital: 1,502.248 SIT
Ustanovitelja: Matičič Andrej, in Matičič

Niko, oba iz Ljubljane, Hubadova 10, vsto-
pila 28. 1. 1990, vložila po 751.124 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-211094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18297 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MINEX, podjetje za mednarodno
trgovino, proizvodnjo in poslovni inženi-
ring, Kočevje, d.o.o., sedež: Veronike De-
seniške 12, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/09424/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, deleža, ustanovitelja in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5440947
Osnovni kapital: 3,002.000 SIT
Ustanovitelj: Drozdek Nina, izstop

30. 12. 1994; Draganić Milorad, Kočevje,
Ulica heroja Marinclja 7, vstop 30. 12.
1994, vložek 3,002.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Drozdek Nina, razrešena 30. 12.
1994; direktor Draganić Milorad, imenovan
14. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami.

Rg-211095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05976 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa INDIHAR CO, Kovinsko predeloval-
na dejavnost in trgovina, d.o.o., Sp. Rud-
nik C I/28, Ljubljana, sedež: Sp. Rudnik
c. I/28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406455
Firma: INDIHAR CO, trgovina, monta-

ža in servisiranje, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-

ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proi-
zvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proi-
zvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
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rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-211099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00758 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MASTERPOINT, razvoj in raziska-
ve, d.o.o., sedež: Iga Grudna 15, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/29250/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1191594
Osnovni kapital: 1,666.667 SIT
Ustanovitelj: MASTERLINE, d.o.o., Ljub-

ljana, Tbilisijska 81, vstop 22. 1. 1998, vlo-
žek 166.667 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 8. 1998.

Rg-211102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02603 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEX, Podjetje za posredovanje
informacij, d.o.o., Ljubljana, Miklošiče-
va 13, sedež: Miklošičeva 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15499/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, ustanovitelja, zastop-
nika in akta o ustanovitvi ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576512
Firma: TEX, Podjetje za posredovanje

informacij, d.o.o.
Skrajšana firma: TEX, d.o.o.
Ustanoviteljica: Černe Anton, izstop

28. 4. 1998; Šušteršič Milena, Ljubljana,
Miklošičeva 13, vstop 28. 4. 1998, vložek
1,578.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Anton, razrešen 28. 4. 1998;
direktorica Šušteršič Milena, imenovana
28. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
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5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Sprememba aka o ustanovitvi z dne
23. 4. 1998.

Rg-211103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02702 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa LOHNKO – INŽENIRING, podjetje
za inženring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 95, sedež:
Prušnikova 95, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5759722
Osnovni kapital: 26,323.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovič Švagelj Živa,

Ljubljana, Polje c. VI/8, in Janičijevič Dra-
goljub, Medvode, Ulica k Studencu 3, vsto-
pila 20. 4. 1993, vložila po 13,161,500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-

denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
12. 5. 1998.

Rg-211105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02794 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa A FORM, podjetje za opravljanje
storitev reklame in ekonomske propa-
gande, posredovanje, marketinga in tr-
govine, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljublja-
na, sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, osnovnega kapitala, deleža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5394295
Firma: A FORM, podjetje za opravlja-

nje storitev reklame in ekonomske pro-
pagande, posredovanje, marketing in in-
ženiring ter trgovina, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 16
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Gregorič Maja, Ljublja-

na, Črtomirova ul. 22, vstop 4. 4. 1996,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1998.

Rg-211107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02816 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MASTRA, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rusjanov trg 5,

1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14175/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5541808
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 153
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

13. 5. 1998.

Rg-211108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02859 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GOMBAČ & LABA COMPUTERS, ra-
čunalniki, programska oprema in vzdr-
ževanje, d.n.o., Litija, Ljubljanska 1a, se-
dež: Ljubljanska 1a, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/24978/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829127
Firma: GOMBAČ & LABA COMPUT-

ERS, računalniki, programska oprema
in vzdrževanje, d.n.o., Litija, Ponoviš-
ka 11b

Sedež: 1270 Litija, Ponoviška 11b
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 2225

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.
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Rg-211109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02860 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa EMONA PLUS, Gradbeništvo, trgo-
vina, gostinstvo, storitve, uvoz in izvoz,
zastopanje, d.o.o., Dol pri Ljubljani, Vi-
nje 96, sedež: Vinje 96, 1262 Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/16688/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, deležev in družbene pogod-
be ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5607256
Firma: EMONA PLUS, gradbeništvo, tr-

govina, gostinstvo, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EMONA PLUS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Osnovni kapital: 5,008.000 SIT
Ustanovitelja: Hrovat Franc in Hrovat Ma-

rija, oba iz Dola pri Ljubljani, Laze 25a, vsto-
pila 11. 3. 1992, vložila po 2,504.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 4030 Os-
krba s paro in toplo vodo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-

ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 5. 1998.

Rg-211111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04143 z dne 5. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31078/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314165
Firma: DH TRADING, upravljanje z

družbami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DH TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: SOL HOLDINGS (OVER-

SEAS) LTD, Limassol, 227 Arch Makarios
III Ave., vložil 2,079.000 SIT, in Coursat
Bernard, Ljubljana, Šturmova ulica 26, vlo-
žil 21.000 SIT – vstopila 1. 7. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Coursat Bernard, imenovan 1. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-211115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05437 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GALLUS, engineering, d.o.o., se-
dež: Rožna dolina XV/23, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5507626
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 45210

Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45430 Oblaganje tal in sten; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 51140 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1998.

Rg-211116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05443 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SMART, svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Brnčičeva 45, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5783933
Dejavnost, izbrisana 6. 10. 1998: 7310

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 45310 Elek-
trične inštalacije; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 64200 Teleko-
munikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998:
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1998.
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Rg-200370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02684 z dne 4. 12. 1997 pri subjektu
vpisa GOFER, Podjetje za razvoj in pro-
izvodnjo elektronskih sklopov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zvonarska 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02137/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286859
Firma: GOFER, podjetje za razvoj in

proizvodnjo elektromehanskih sklopov,
d.o.o., Škofljica

Skrajšana firma: GOFER, d.o.o., Škof-
ljica

Sedež: 1291 Škofljica, Selska 60a
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2721

Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proi-
zvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 50101 Trgovina na debelo z

motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki;   5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;

5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-200499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03672 z dne 8. 12. 1997 pri subjektu
vpisa COBRA COMPANY, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Štihova uli-
ca 24, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5935156
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.

Rg-202127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02008 z dne 23. 2. 1998 pri subjektu
vpisa RONIK, Gradbeništvo, marketing in
trgovina, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pod
bresti 21, Murgle, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19783/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5648297
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Tominec Matjaž, Ljubljana,
Pod bresti 21, Murgle, vstop 26. 8. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 2998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z

ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-

sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 4. 1997.

Rg-204998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06958 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa DIFAR, trgovina in posredovanje,
d.o.o., sedež: Pernetova ulica 1, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/28967/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1123548
Ustanovitelj: Benedičič Matjaž in Ambro-

žič Bojan, izstopila 5. 12. 1997; Martinec
Ivan, Domžale, Pernetova ulica 1, Trzin,
vstopil 24. 12. 1996, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Ambrožič Bojanu, ki je bil razre-
šen 5. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-205046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03786 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa EXOR, trgovina na debelo in drob-
no, gostinstvo, export-import, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Verovškova 37, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23463/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5839556
Firma: EXOR, gostinstvo, trgovina na

debelo in drobno, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: EXOR, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Drenikova 21.

Rg-205660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01716 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa STILTEKS, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Jeranova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža,
zastopnika in akta o ustanovitvi ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286298
Ustanovitelj: Anžlovar-Skitek Tatjana, iz-

stop 10. 3. 1998; Skitek Peter, Ljubljana,
Cesta na Brdo 40b, vstop 7. 10. 1991,
vložek 7,301.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Anžlovar-Skitek Tatjani, ki je bila
razrešena 10. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 1771
Proizvodnja nogavic; 1712 Priprava in pre-
denje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
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denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proi-
zvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-

jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi za dne
10. 3. 1998.

Rg-205701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02075 z dne 27. 5. 1998 pri subjektu
vpisa FLORJAN, galeristika, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gornji trg 24, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5475163
Ustanovitelj: Kege Vesel Jana, izstop

26. 3. 1998; Vesel Miha, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 3, vstop 26. 3. 1998, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kege Vesel Jana, razrešena 26. 3.
1998; direktor Vesel Miha, imenovan 26. 3.
1998.

Rg-205912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05425 z dne 10. 4. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO KONCILJA IN ČLANI, Ljub-
ljana, Trgovsko in proizvodno podjetje
ter inženiring, d.n.o., sedež: Stožice
100a 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5570697
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska

cesta 1.

Rg-206392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06730 z dne 5. 6. 1998 pri subjektu
vpisa DMP TRADE, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Kolezijska 36, sedež:
Kolezijska 36, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19610/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in ustanovi-
teljice ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5665329
Firma: DMP TRADE, zunanja trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Puc Desanka Marija, iz-

stop 19. 11. 1997; Puc Špela, Ljubljana,
Kolezijska ul. 36, vstop 19. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Puc Desanka Marija, razrešena
19. 11. 1997; direktorica Puc Špela, ime-
novana 19. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
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ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01703 z dne 1. 6. 1998 pri subjektu
vpisa FIRMA STENKO, podjetje za zbira-
nje, čiščenje, predelavo odpadnih suro-
vin, trgovina z odpadnimi surovinami na
debelo, trgovina z neživilskimi proizvo-
di, izdelovanje..., sedež: Industr. cona Tr-
zin, Špruha 3, 1234 Trzin, pod vložno št.
1/07329/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovne-
ga kapitala in deleža ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387981
Firma: STENKO, proizvodnja, recikla-

ža in trgovina, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: STENKO, d.o.o., Trzin
Osnovni kapital: 2,745.550 SIT
Ustanovitelj: Stenko Jože, Moravče, Pe-

če 47, vstop 24. 5. 1990, vložek
2,745.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;

2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proi-
zvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-207659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00476 z dne 2. 3. 1998 pri subjektu
vpisa Gostinsko podjetje Figovec, d.o.o.,
Koblarjeva 34, Ljubljana, sedež: Koblar-
jeva 34, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04595/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5001200
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolenc Jožef, razrešen 22. 1. 1998;
direktor Simončič Darko, Ljubljana, Linhar-
tova c. 19, imenovan 22. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-207719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02474 z dne 6. 5. 1998 pod št. vložka

1/30521/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294377
Firma: TRAC INŽENIRING, trgovina in

servis, d.o.o.
Skrajšana firma: TRAC INŽENIRING,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Dunajska 101
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Boh Vlastimir, Trzin, Kidri-

čeva 110, vstop 17. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Boh Vlastimir, imenovan 17. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5274 Druga popravila, d.n.; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02883 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VANELU, trgovina na debelo, inže-
niring, komercialni in posredniški posli,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 115, sedež:
Vodnikova 115, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05746/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5341094
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
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inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-207760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03475 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa KOREL, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Podcerkev

1b, Stari trg pri Ložu, sedež: Podcerkev
1b, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/14904/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanovitelja, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in zastopnika, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5551242
Firma: MAROF – FORM, d.o.o., podjet-

je za proizvodnjo in promet lesenih iz-
delkov

Skrajšana firma: MAROF – FORM,
d.o.o.

Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Cesta
notranjskega odreda 46

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Frančiška, izstop

18. 5. 1998; Debevc Rudolf, Grahovo št.
81, vstop 25. 5. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Frančiška, razrešena 11. 4.
1998; direktor Debevc Rudolf, imenovan
25. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg-207856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02434 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EWO, založništvo, trgovina, sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cankarje-
va 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, usta-
noviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5462312
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 5
Ustanovitelj: Kostič Ljubomir, izstop

23. 4. 1998; Pregl Vekoslav, Ljubljana, Pod
bresti 41, vstop 3. 1. 1991, vložek
3,985.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04029 z dne 29. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30881/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314041
Firma: GE ADRIA, Podjetje za razsvet-

ljavo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GE ADRIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelj: GENERAL ELETRIC INTER-

NATIONAL (BENELUX) B.V., Bergen op
Zoom, Plasticslaan 1, vstop 6. 7. 1998,

vložek 4,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Garibaldi Mihael, Ljubljana, Šentvid,
Tacenska 114a, imenovan 6. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proi-
zvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proi-
zvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
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cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-208492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04462 z dne 29. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KPL – GRADNJE, RAST,
INŽENIRING, družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih
površin, d.d., sedež: Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 591/98 zaradi priimka člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015405
Član nadzornega sveta: Krajnc Alfred,

vstopil 10. 11. 1997.

Rg-208802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01695 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa JARC IRENA TAI, družba za iz-
voz-uvoz neživilskih in živilskih proizvo-
dov, Ljubljana, d.n.o., sedež: Celovška c.
127, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768055
Firma: TAI, JARC&CO., uvoz-izvoz,

d.n.o., Ljubljana, Celovška 127
Skrajšana firma: TAI, JARC&CO., d.n.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-208902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06722 z dne 9. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ALBRACO, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Legatova 20, sedež: Legatova 20,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5840660
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-

lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 11. 1997.

Rg-208983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03607 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KTL, NAVITA EMBALAŽA, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka c. 30, sedež: Letališ-
ka c. 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5039789
Člani nadzornega sveta: Seliškar Kovač

Janja, Strniša Marija, Hajdinjak Silvo, Ora-
žem Anton in Mavsar Janez, vstopili 12. 6.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Rg-209155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05014 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PRINSIS, močnostna elektroni-
ka-proizvodnja, razvoj, inženiring, d.o.o.,
sedež: Stegne 35, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15735/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5574161
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah.

Rg-209297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04348 z dne 14. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30899/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314378
Firma: DIGAMA COM, trgovina, proi-

zvodnja, šport in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: DIGAMA COM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 2,210.128 SIT
Ustanoviteljica: Cigoj Robič Manja, Ljub-

ljana, Matjaževa ul. 5, vstop 9. 7. 1998,
vložek 2,210.128 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Robič Borut, Jesenice, Hrušica 92,
imenovan 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-

ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne

dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 51.18 – razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-209327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04592 z dne 28. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30945/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318993
Firma: DUAL PLUS, d.o.o., zaključna

dela v gradbeništvu, Ljubljana
Skrajšana firma: DUAL PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Majaronova 24
Osnovni kapital: 2,114.000 SIT
Ustanovitelja: Dugić Alminko, Tarevci,

Modriča, Tarevci 417, vložil 2,100.000 SIT,
in Dugić Đula, Tarevci, Modriča, Tarevci bb,
vložila 14.000 SIT – vstopila 14. 7. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Dugić Alminko in direktor Vojnikovič
Mehmed, Ljubljana, Jarška c. 22, imenova-
na 14. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
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na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-209337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03701 z dne 11. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30890/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1313649
Firma: P&P ŠAVS, družba za trgovino

in posredništvo, k.d., Ljubljana, Mucher-
jeva 6

Skrajšana firma: P&P ŠAVS, k.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Mucherjeva 6
Ustanovitelja: Peter Šavs, ki je vložil

2.500 SIT, in ne odgovarja in Petra Šavs, ki
odgovarja s svojim premoženjem, oba iz Ljub-
ljane, Mucherjeva 6, vstopila 19. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petra Šavs, imenovana 19. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1998: 01250
Reja drugih živali; 01300 Mešano kmetijs-
tvo; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15840
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 17400 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 17710
Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 18100 Proi-
zvodnja usnjenih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih

in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvod-
nja obutve; 20200 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 23200 Proizvodnja naftnih de-
rivatov; 24120 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 24520 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 25110 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 25240 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 26150 Proi-
zvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 26240 Proi-
zvodnja druge tehnične keramike; 26300
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploš-
čic; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 29230 Proi-
zvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31300 Proizvodnja izoliranih električnih ka-
blov in žic; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 34100 Proizvodnja
motornih vozil; 35410 Proizvodnja motornih
koles; 34200 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 35410
Proizvodnja motornih koles; 35420 Proi-
zvodnja koles; 35500 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 36220 Proi-
zvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proi-
zvodnja metel in krtač; 40200 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 45320
Izolacijska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51220 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina

na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Storitve taksistov; 63110
Prekladanje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72300 Obdela-
va podatkov; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-209362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03698 z dne 13. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30811/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1313614
Firma: TEHTON, inženirske storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: TEHTON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gornji trg 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kapelj Boris, Ljubljana, Gor-

nji trg 44, vstop 26. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapelj Boris, imenovan 26. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52473 Dejavnost papirnic; 6010
Železniški promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.

Rg-209364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03652 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DIB, zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23264/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5809118
Firma: S.T.A.M., d.o.o., trgovina, stori-

tve, zastopstvo, Ljubljana
Skrajšana firma: S.T.A.M., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 79
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Vodopija Mojca, Medvo-

de, Verje 31d, vstopila 7. 7. 1994, in Semo-
lič Andreja, Lavrica, Škofljica, Nebčeva ulica
42, vstopila 6. 6. 1998, vložili po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Semolič Andreja, imenovana 6. 6.
1998.

Dejavnost, izbrisana 10. 7. 1998: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgo-

vina na drobno s časopisi, revijami; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8531 Institucionalno
socialno varstvo; 85315 Druge oblike insti-
tucionalnega varstva; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 6. 1998.

Rg-209465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02158 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa STROJEGRADNJA, Tovarna grad-
benih in transportnih strojev in naprav,
d.d., sedež: Vodenska c. 49, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/12197/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sklep o povečanju osnovnega kapita-
la in spremembo tipa zastopika s temile po-
datki:

Matična št.: 5490707
Firma: STT STROJEGRADNJA, Tovar-

na gradbenih in transportnih strojev in
naprav, d.d.

Skrajšana firma: STT STROJEGRAD-
NJA, d.d.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
ljuf Leopold, Trbovlje, Trg svobode 32, raz-
rešen 10. 4. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki s soglasjem nadzorne-
ga sveta sklepa naslednje posle: nabava,
prodaja ali obremenitev; odpiranje podruž-
nic in obratov ali njihovo zapiranje; najema-
nje posojil ali dajanje poroštev, ki presežejo
20 % revalorizirane vrednosti osnovnega ka-
pitala družbe.

Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 3.
1998, da se osnovni kapital z novim stvar-
nim vložkom poveča za 944,196.000 SIT,
tako da po povečanju znaša
1.343,702.000 SIT.

Rg-209469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02349 z dne 1. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ILIRIDA, podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz, d.o.o., Hrastnik, sedež: Trg
Franca Kozarja, 1430 Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/20318/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5691591
Osnovni kapital: 1,562.150 SIT
Ustanovitelj: Ljutfi Nuredini, Hrastnik, Na-

selje Aleša Kaple 22, vstop 28. 8. 1992,
vložek 1,562.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 6024 Cestni
tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 4. 1998.

Rg-209504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04082 z dne 28. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304429
Firma: TOMŠIČ KLEPARSTVO & CO.,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Gornji Roga-

tec 1

Ustanovitelja: Tomšič Uroš, Grosuplje,
Gornji Rogatec 1, in Finc Borut, Grosuplje,
Stranska pot I 1c, vstopila 26. 6. 1998,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Finc Borut in Tomšič Uroš, imenova-
na 26. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-209506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04373 z dne 24. 7. 1998 pri subjektu
vpisa VIDEO MARKETING, d.o.o., Ljublja-
na, Bregarjeva 14, sedež: Bregarjeva 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, deleža,
osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5393787
Firma: VIDEO MARKETING, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Martina

Krpana 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vehar Janez, Ljubljana,

Einspielerjeva 5c, vstop 24. 4. 1990, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5250 Tr-

govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prireja-
nje klasičnih iger na srečo.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro K 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, je dovoljeno
samo opravljanje računovodske, knjigovod-
ske dejavnosti in davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 13. 7. 1998.

Rg-209508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04740 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu
vpisa GALATEX, Podjetje za trgovino z
bižuterijo in tekstilom, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Goriška 69, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20034/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5673593
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gla-

snović Zdenka, Ljubljana, Nanoška ulica 5,
razrešena 5. 8. 1998 kot direktorica in ime-
novana za prokuristko; direktor Glasnović
Josip, Zagreb, Ante Topića Mimare 6, ime-
novan 5. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki;  52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 8. 1998.

Rg-209522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04878 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa EUREST, Podjetje za gospodarske
storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25079/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 224,303.720,40 SIT
Ustanovitelj: EUREST INTERNATIONAL

B.V., Amsterdam, Nizozemska, Paasheuvel-
weg 5, vstop 9. 12. 1993, vložek
224,303.720,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 8. 1998.

Rg-209531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03341 z dne 20. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30918/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305581
Firma: MACAO PALMA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MACAO PALMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidaršič Boris, Domžale,

Podrečje 52c, vložil 210.000 SIT, Režek
Jožef, Ljubljana, Gustinčičeva ulica 17, vlo-
žil 210.000 SIT, Masterl Stanislava, Ljublja-
na, Delavska ulica 6, vložila 210.000 SIT,
Hrastar Janez, Ljubljana, Brilejeva ulica 16,
vložil 210.000 SIT, Cimperman Jožef, Ljub-
ljana, Carja Dušana ulica 18, vložil 189.000
SIT, in Sokolić Dubravko, Winterwood way,
Marietta-ga 3472, vložil 1,071.000 SIT –
vstopili 23. 4. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cimperman Jožef, imenovan 23. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-209546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02193 z dne 26. 8. 1998 pri subjektu
vpisa DVG, podjetje za inženiring, trže-
nje in finance, d.o.o., sedež: Dunajska
185, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, deležev, osnovnega kapitala in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5730481
Firma: DVG, d.o.o., podjetje za dviga-

logradnjo, Špruha 7, Si-1236 Trzin –
Ljubljana

Skrajšana firma: DVG, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 7
Osnovni kapital: 12,352.000 SIT
Ustanovitelji: Boh Alojz Slavko, Ljublja-

na, Presetnikova 3, in Bostič Dušan, Ljub-
ljana, Komanova 19, vložila po
4,117.333,33 SIT, ter Pirjevec Mitja, Por-
torož, Lepa cesta 15, vložil 4,117.333,34
SIT – vstopili 11. 11. 1992, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1998.

Rg-209548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06682 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa AGENCIJA ZOOM PROMOTION,
podjetje za promocijsko in drugo dejav-
nost, Ljubljana, Zaloška cesta 222, se-
dež: Zaloška cesta 222, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, uskladitev dejavnosti in imenovanje
prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5319382
Firma: AGENCIJA ZOOM PROMO-

TION, podjetje za promocijsko in drugo
dejavnost, Ljubljana, Dunajska c. 116

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska c.
116

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Vodopivec Dora, Kranj, Stošičeva
ulica 6, imenovana 25. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proi-
zvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proi-
zvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-

niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
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Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v

diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1997.

Rg-209550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04468 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa URBANA, Podjetje za izgradnjo, tr-
govino, proizvodnjo in upravljanje,
d.o.o., sedež: Aleševčeva 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24199/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5824931
Skrajšana firma: URBANA, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brn-

čičeva 31.

Rg-209576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04617 z dne 11. 9. 1998 pri subjektu
vpisa JATA REJA LJUBLJANA, Družba za
perutninarstvo, d.d., Agrokombinatska
84, Ljubljana-Polje, sedež: Agrokombi-
natska 84, 1260 Ljubljana Polje, pod
vložno št. 1/03727/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5100267
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-209579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04650 z dne 11. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ICRO, inštitut za celostni razvoj in
okolje, Domžale, Savska 5, sedež: Sav-
ska 5, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/27195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma in tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5921392
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vah-

tar Matej, razrešen 27. 7. 1998 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, in Vahtar Mar-
ta, razrešena 27. 7. 1998 kot direktorica in
imenovana za zastopnico, ki zastopa inštitut
kot namestnica direktorja, oba iz Domžal,
Savska 5.

Rg-209746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03491 z dne 31. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ITACA, marketinške storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5673631
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 74.
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Rg-209753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01127 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LIK JELKA PODPRESKA, proizvod-
nja žaganega lesa iglavcev in listavcev,
d.o.o., Podpreska, Draga, sedež: Podpre-
ska, 1319 Draga, pod vložno št.
1/10943/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi LIK
HOLDING, d.o.o. (1/11591/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5461502
Pripojitev k družbi LIK HOLDING, druž-

ba za upravljanje, razvoj in financiranje,
d.o.o., Novomeška 5, Kočevje
(1/11591/00), na podlagi sklepa skupšči-
ne z dne 16. 12. 1997. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-209754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01125 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LIK MASIVNO POHIŠTVO, proizvod-
nja mizarskih stolov, d.o.o., Novomeška
5, Kočevje, sedež: Novomeška 5, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/10942/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o pripojitvi k družbi LIK HOLDING, d.o.o.
(1/11591/00), s temile podatki:

Matična št.: 5461464
Pripojitev k družbi LIK HOLDING, druž-

ba za upravljanje, razvoj in financiranje,
d.o.o., Novomeška 5, Kočevje
(1/11591/00), na podlagi sklepa skupšči-
ne z dne 16. 12. 1997. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-209765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04169 z dne 7. 9. 1998 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE STORITVE, podjetje
za poslovne storitve, d.o.o., Domžale, se-
dež: Ljubljanska c. 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/00465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5144256
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, in MAKSIMA 1,
d.d., pooblaščena investicijska družba,
Ljubljana, izstopili 26. 2. 1997; AS
DOMŽALE – ALU, proizvodnja in popravilo
tovornih nadgradenj, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska 1, AS DOMŽALE – BUS, pro-
izvodnja in remont avtobusov, d.o.o., Dom-
žale, Ljubljanska 1, AS DOMŽALE – RE-
MONT, podjetje za proizvodnjo in remont
avtobusov, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 1,
in AS DOMŽALE – Servis, in trgovina,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 1, vložili po
310.000 SIT, vstopili 26. 2. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-209755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03084 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ARKADA D.Z.U., pooblaščena inve-

sticijska družba za upravljanje, d.o.o.,
sedež: Celovška 206, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, deležev in zastopnikov, uskladitev de-
javnosti, spremembo članov nadzornega
sveta in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5847958
Ustanovitelji: Komercialna banka Triglav,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, START, Pod-
jetje za poslovno, ekonomsko in finančno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova
2, Slovenica zavarovalniška hiša, d.d., Ljub-
ljana, Celovška 91, Androjna Roman, Ko-
koravec Vojko, Ručigaj Andrej, Razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, Luk-
šič Sonja, Špoljar Marija, Toplek Nada, Ber-
dač Janez, JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega
sadja, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, AL-
TECH ALTERNATIVNE TEHNOLOGIJE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, Jesih Mar-
jeta, Jesih Marjan, Končnik Marjeta in Šu-
bic Janez, izstopili 15. 5. 1998; FACTOR
BANKA, d.d., Ljubljana, Železna cesta 16,
vložila 63,360.000 SIT, AKTIVA AVANT FI-
NANČNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana, WTC –
Dunajska 156, vložila 30,260.000 SIT, in
AR FINANCE, Finančno posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 40, vložil
58,380.000 SIT, ki so vstopili 15. 5. 1998,
ter ARKADA D.Z.U., Pooblaščena družba
za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška
206, vložila 6,400.000 SIT, ki je vstopila
13. 12. 1996 – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Androjna Roman in Kokoravec Voj-
ko, razrešena 18. 5. 1998; direktor Okorn
Aleš, Ljubljana, Kolezijska 24, imenovan
18. 5. 1998, zastopa in predstavlja družbo
neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Lamut Franc,
Droljc Stane, Jesih Marjan, Jesenšek Her-
man in Koliševski Mitre so izstopili 18. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 5. 1998.

Rg-209767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03258 z dne 7. 9. 1998 pri subjektu
vpisa DOMUS-CENTER, za dom, ustvar-
jalnost, svetovanje, d.d., sedež: Sloven-
ska cesta 17, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00353/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5055571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peklenik Aleš, razrešen 25. 5. 1998;
direktor Logar Marijan, Ljubljana, Roška 31,
imenovan 25. 5. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04368 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GZL GEOPROJEKT, podjetje za
geotehnična dela, d.d., Ljubljana, sedež:

Letališka 27, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05675/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5098670
Člani nadzornega sveta: Božović Mitar,

predsednik, Borec-Merlak Janja, Mihailov-
ski Aleksander, Klinc Matjaž in Benček Ra-
tomir, podpredsednik, izstopili 30. 6. 1998;
Kremsar Iztok – predsednik, in Vrabič Ot-
mar, vstopila 30. 6. 1998, ter Osrečki Ivan
– namestnik predsednika, izstopil in ponov-
no vstopil 30. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 30. 6. 1998.

Rg-209776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01136 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LIK HOLDING, družba za upravlja-
nje, razvoj in financiranje, d.o.o., Novo-
meška 5, Kočevje, sedež: Novomeška 5,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/11591/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnikov, uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, člane nadzornega sveta in pripoji-
tev dveh družb s temile podatki:

Matična št.: 5476135
Firma: LIK, Lesna industrija Kočevje,

d.d., Novomeška c. 5, Kočevje
Skrajšana firma: LIK Kočevje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 449,412.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenijales LIK Kočevje,

p.o., in Republika Slovenija, izstopila
16. 12. 1997; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 41,391.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 22, vložil 41,391.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 118,290.000 SIT,
upravičenci interne razdelitve, vložili
82,783.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 165,557.000 SIT – vstopili
16. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Za-
lar Janez, Stara Cerkev, Koblarji 9, razre-
šen 16. 12. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za predsednika začasne uprave, ki za-
stopa družbo posamično brez omejitev, ter
Rači Marija in Maršič Janez, oba iz Stare
Cerkve, Gorenje 94, imenovana 16. 12.
1997, ki zastopata družbo kot člana zača-
sne uprave posamično brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Glavač Milena,
Kopitar Borut, Kobe Marko, Koračin Hele-
na, Štamfelj Nataša in Bohanec Darko, vsto-
pili 16. 12. 1997.

Dejavnsot, vpisana 8. 9. 1998: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
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Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7524 Javna varnost, zakonitost
in red; 75253 Druge oblike zaščite in reše-
vanja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pripojitev družb LIK MASIVNO PO-
HIŠTVO, proizvodnja mizarskih stolov,
d.o.o., Novomeška 5, Kočevje
(1/10942/00) in LIK JELKA PODPRESKA,
proizvodnja žaganega lesa iglavcev in listav-
cev, d.o.o., Podpreska, Draga
(1/10943/00), na podlagi sklepov skup-
ščin prevzetih družb z dne 16. 12. 1997.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01443/01431-1998 z dne 24. 2.
1998.

Rg-209778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04059 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IMKO, proizvodnja, inženiring, tr-
govina, d.d., sedež: Šlandrova ulica 4,

1231 Ljubljana, pod vložno št.
1/00243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066948
Člana nadzornega sveta: Tiselj Marjan in

Telič Miroslav, izstopila 8. 7. 1997; Rejec
Lucijan in Zibelnik Primož, vstopila 8. 7.
1997.

Rg-209780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04196 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ARKADA DVA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Celovška
91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5913063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Androjna Roman, razrešen 16. 6.
1998; direktor Okorn Aleš, Ljubljana, Kole-
zijska 24, imenovan 16. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04197 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ARKADA TRI, Pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., sedež: Celovška 91,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5935407
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokoravec Vojko, razrešen 8. 6.
1998; direktor Narat Matej, Domžale, Per-
kova 23a, imenovan 8. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04198 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Celovška
91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5886171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokoravec Vojko, razrešen 9. 6.
1998; direktor Dragonja Ciril, Ljubljana, Gal-
lusovo nabrežje 9, imenovan 9. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05349 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SATURNUS EMBALAŽA, proizvod-
nja embalaže, d.d., Ljubljana, sedež: Ob
železnici 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14235/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5035830
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žepič Zvone, dipl. ing., Ljubljana,

Rusjanov trg 3, ki od 18. 7. 1997 zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03939 z dne 4. 9. 1998 pod št. vložka
1/30957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313860
Firma: AVTOHIŠA ZALAR, trgovina in

servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA ZALAR,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1315 Velike Lašče, Male

Lašče 105
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zalar Ciril, Velike Lašče,

Male Lašče 105, vstop 28. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zalar Ciril, imenovan 28. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
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6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-209884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00491 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOCENTER VADJUNEC, trgovi-
na in servis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ja-
na Husa 1a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5917662
Firma: AVTOCENTER VADJUNEC, tr-

govina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER VAD-

JUNEC, d.o.o.
Sedež: 1223 Blagovica, Zgornje Lo-

ke 23
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

12. 12. 1997.

Rg-209889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00022 z dne 7. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TAM-TAM, podjetje za ekonomsko
propagando, d.o.o., Krakovska ulica 31,
Ljubljana, sedež: Krakovska ulica 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07272/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sede-
ža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5385164
Firma: TAM-TAM, podjetje za ekonom-

sko propagando, d.o.o., Kamniška 25,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Dejavnost, izbrisana 7. 9. 1998: 221 Za-

ložništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 744
Ekonomsko propagiranje; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 11. 1997.

Rg-209900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02442 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa FINTRADE CONSULTING, podjetje
za finančno svetovanje, d.o.o., sedež:
Viška 56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29680/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1213385
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 7. 1997.

Rg-209917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03626 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa LIK ŽAGA, proizvodnja žaganega
lesa iglavcev in listavcev, d.o.o., Novo-
meška 5, Kočevje, sedež: Novomeška 5,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/10945/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 1973/97 –
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5461499
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Aupič Veno, razrešen 7. 11. 1997;
zastopnik Malnar Marijan, Stara cerkev, Mla-
ka 21, imenovan 8. 11. 1996, zastopa druž-
bo kot v.d. direktorja.

Rg-209918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03695 z dne 9. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA – Sistemi sekundarne ener-
getike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09850/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5437504
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Vuga Matjaž, razrešen
16. 6. 1998; zastopnik Triller Igor, Ljublja-
na, Pražakova ulica 10, imenovan 16. 6.
1998, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Rg-209932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02533 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ALPE-ADRIA PHARMA, farmacevt-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Dolenjska ce-
sta št. 99, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24633/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja zaradi sta-
tusnih sprememb s temile podatki:

Matična št.: 5810051
Ustanovitelj: PAUL HAUSER & CO AL-

PENLANDISCHE, Drogengroshandelsge-
sellschaft, Klagenfurt-Celovec, Flatschac-
her Strasse 57, izstop 3. 10. 1996; HERBA
CHEMOSAN APOTHEKER AG, Dunaj, Mic-
helbeuerngasse 9a, vstop 3. 10. 1996, vlo-
žek 1,624.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-209933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02548 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Odvetniška družba Đuragić – Sot-
lar, o.p., d.n.o., Dunajska 160, Ljublja-
na, sedež: Dunajska 160, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5941067
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA ĐURA-

GIĆ – SOTLAR, o.p., d.n.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatino-

va 5.

Rg-209937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02630 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VALENS, d.o.o., Trgovina in zasto-
panje, Domžale, sedež: Trdinova 32,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/29173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1193007
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 45210

Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 5. 1998.

Rg-210029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00449 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu
vpisa DAREX, d.o.o., Podjetje za trgovi-
no, posredovanje in zastopanje, Ljublja-
na, Japljeva 7, sedež: Japljeva 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06530/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, spremembo in uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5374936
Ustanovitelj: Čulajevič Barbara, izstop

23. 1. 1998; Ćulajevič Marko, Ljubljana,
Pražakova 16, imenovan 23. 1. 1998,
vložek 1,518.975 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prepeluh Darko, razrešen 23.1.
1998; direktor Čulajevič Marko, Ljubljana,
Pražakova 16, imenovan 23.1. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-

belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-

ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-210033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00745 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa LKŠ – GRADNJE, d.o.o., sedež: Pri-
krnica 18, 1251 Moravče, pod vložno št.
1/05099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5396239
Ustanovitelja: Lukan Zlatko, vstopil

17. 1. 1990, vložil 1,387.890 SIT, in Lu-
kan Anton, vstopil 5. 2. 1998, vložil
154.210 SIT, oba iz Moravč, Prikrnica 18,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Lukan Anton, imenovan 5. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1998.

Rg-210038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00790 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa JBB, podjetje za grafične storitve
in marketing, d.o.o., Litostrojska 40,
Ljubljana, sedež: Litostrojska 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05424/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, naslova ustanovitelja, di-
rektorja in družbene pogodbe ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345723
Firma: JBB, podjetje za grafične stori-

tve in marketing, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Milana Majc-

na 4
Ustanovitelj: Peteros Janez, Ljubljana,

Rašiška ulica 1, vstop 26. 3. 1990, vložek
945.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peteros Janez, imenovan 26. 3.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 24300 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1998.

Rg-210044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01047 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PET, Trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Celjska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05504/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti, spremembo priimka
in naslova družbenika ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5352312
Ustanoviteljica: Purić Darja, Ljubljana,

Celjska 15, vstop 9. 2. 1990, vložek
501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-

izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-

rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih

in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 2. 1998.

Rg-210046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01146 z dne 21. 7. 1998 pri subjektu
vpisa VET & PET, trgovina, d.o.o., sedež:
Kantetova 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23998/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5781558
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2420

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2441 Proizvodnja
farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 8520 Veterinarstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 2. 1998.

Rg-210059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02540 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TELMA TRADE, telekomunikacije,
elektroenergetika Ljubljana, d.o.o., IOC
Trzin, Motnica 13, 1236 Trzin, sedež:
IOC Trzin, Motnica 13, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/03165/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deleža, zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5302943
Ustanovitelj: Peternel Mirko, Kranj, Pre-

doslje 85b, vstop 14. 12. 1989, vložek
81,263.296 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ušeničnik Anton, izstop 23. 4. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Ušeničnik Antonu, ki je bil razre-
šen 23. 4. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 4. 1998.

Rg-210061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02566 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa YETI, trgovina, proizvodnja, uvoz,
izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zavrh pod
Šmarno goro 7a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13726/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
družbenikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5524695
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Ustanovitelj: Pogačnik Matjaž, izstop

27. 3. 1998; Delmar promet z ribo, d.d.,
Izola, Dantejeva 2, vstop 27. 3. 1998, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačnik Matjaž, razrešen 5. 5.
1998, direktor Lukežič Vladimir, Izola, Dre-
vored 1. maja 6, imenovan 5. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
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drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 5. 5. 1998.

Rg-210063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02578 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SIEMENS NIXDORF, Informacijski
sistemi, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5972035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrvatič Janko in prokurist Petrovič
Rozman Danijel, razrešena 1. 3. 1998, ter
prokurist Schreidl Gerhard, razrešen 31. 3.
1998; direktor Petrovič Danijel, Ljubljana,
Igriška 3, imenovan 1. 3. 1998.

Rg-210071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03190 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa Z DESIGN, marketing, d.o.o., Gro-

suplje, sedež: Velika Loka 43a, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/25875/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljice in zastopnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5879710
Ustanoviteljica: Zakrajšek Jožefa, izstop

8. 6. 1998; Barič Zakrajšek Andreja, Gro-
suplje, Pod gozdom III/14, vstop 8. 6.
1998, vložek 1,566.960 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zakrajšek Jožefa, razrešena 8. 6.
1998; direktorica Barič Zakrajšek Andreja,
imenovana 8. 6. 1998.

Rg-210077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03323 z dne 29. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AWE, Gostinstvo, trgovina, poslov-
ne storitve, d.o.o., sedež: Zvezda 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5525381
Sedež: 1215 Medvode, Spodnja Se-

nica 27
Ustanovitelj: Bevc Slavko in Benedik Bar-

bara, izstopila 3. 6. 1998; Tehovnik Silvo,
Medvode, Spodnja Senica 27, vstopil 3. 6.
1998, vložil 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tehovnik Silvo, imenovan 3. 6. 1998;
direktor Bevc Slavko in prokuristka Benedik
Barbara, razrešena 3. 6. 1998.

Sprememba Akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 3. 6. 1998.

Rg-210081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03383 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa GRAS, d.o.o., družba za projektira-
nje, inženiring, tehnično svetovanje in
izvajanje gradbenih in sanacijskih del,
sedež: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1272608
Član nadzornega sveta: Remic Dušan,

izstopil 4. 6. 1998; Jamšek Zdeslav, vstopil
4. 6. 1998.

Rg-210082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03385 z dne 27. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ASINUS, inženiring, zastopstva in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18826/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5631955
Ustanoviteljica: Hasanagič Ahmet in Pe-

trovič Ljubomir, izstopila 20. 5. 1998; Vidic
Boža, Tržič, Zelenica 4, Bistrica pri Tržiču,
vstopila 19. 12. 1994, vložila 1,510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-210089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04103 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa BON AMI, podjetje za prevozne,
gostinske, trgovinske in storitvene po-
sle, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5689228
Sedež: 1000 Ljubljana, Novo Polje c.

XI/2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zvržina Goran, Ljubljana, Novo Polje,
c. XI/2, imenovan 2. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1998.

Rg-210090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04207 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa CORAL INTERNATIONAL, podjetje
za upravljanje, financiranje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28545/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5503248
Ustanovitelja: Koželj Ivan, Škofja Loka,

Podlubnik 329, vstop 22. 12. 1994, vložek
735.000 SIT, in Zaitseva Irina, Russie, Kra-
snodarski Kraj, vstop 10. 7. 1998, vložek
765.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koželj Ivan, razrešen 10. 7. 1998;
direktorica Vrhovnik Sonja, Ljubljana, Run-
kova 2, imenovana 10. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1998.

Rg-210297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03782 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LESK, Ljubljana, d.o.o., sedež: Jak-
čeva 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5424364
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu.
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Rg-210304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04713 z dne 25. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319183
Firma: EXPOLINE, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPOLINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šinkovec Jurij, vložil

420.000 SIT, in Šinkovec Saša, vložila
1,680.000 SIT, oba iz Ljubljane, Parmova
ulica 25, vstopila 14. 8. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šinkovec Jurij in zastopnica Šinko-
vec Saša, imenovana 14. 8. 1998, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja dru-
gih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-

stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-210305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05330 z dne 29. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1327615
Firma: DAIMLER-BENZ AKTIENGESELL-

SCHAFT, STUTTGART, Podružnica Ljub-
ljana

Skrajšana firma: Daimler-Benz AG, Po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Baragova 5

Ustanovitelj: DAIMLER-BENZ AK-
TIENGESELLSCAHFT, Stuttgart, vstop
17. 9. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Rigelnik Herman, Ljubljana, Zeljar-
ska 6, in Deutschmann-Grund Juana, Munc-
hen, Lothstrasse 2, imenovana 17. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-210310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01651 z dne 17. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278720
Firma: NORAS, d.o.o., Trgovina in za-

stopstva, Ljubljana
Skrajšana firma: NORAS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rotar Blanka, vložila

300.000 SIT, in Rotar Bojan, vložil
1,200.000 SIT, oba iz Ljubljane, Polanško-
va ulica 1, vstopila 3. 2. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rotar Bojan, ki zastopa družbo neo-
mejeno, in zastopnica Rotar Blanka, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo neo-
mejeno, imenovana 3. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
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krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-210321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03958 z dne 8. 9. 1998 pod št. vložka
1/30970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313916
Firma: KRESNIK, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KRESNIK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zolotov Gleb, Moskva, Ul.

Lestjeva 16, in Kravčenko Mihail, Moskva,

Ul. Dovženko, vstopila 3. 7. 1998, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Zolotov Gleb in Kravčenko Mihail,
ter prokuristka Hlastec Metka, Ljubljana, De-
telova ulica 4, imenovani 3. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-

na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
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Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-210327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04030 z dne 1. 9. 1998 pod št. vložka
1/30947/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304305
Firma: LOGOS TREND, zastopanje tu-

jih firm in veleprodaja, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: LOGOS TREND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska

21k
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Nal, Ljubljana, Žaucer-

jeva 22, vstop 11. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Nal, imenovan 11. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;

2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-210328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04479 z dne 6. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., sedež: Slovenska c. 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09124/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5227992
Člani nadzornega sveta: Saviozzi Alojz,

Marovrh Janez, Colarič Anton in Glavič Mat-
jaž, izstopili 14. 7. 1998; Razdevšek Borut
in Fabijan Mitja, izstopila in ponovno vstopi-
la 14. 7. 1998; Dobravc-Tatalovič Irena,
Kojnik Vladimir, Oblak Simon in Žvan Jurij,
vstopili 14.7. 1998.

Rg-210330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04493 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30685/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1294253
Osnovni kapital: 15.680,079.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 9. 7.

1998.

Rg-210331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04565 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GORENJE TIKI, Elektrostrojno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Magistrova 1, se-
dež: Magistrova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04500/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
37/98 s temile podatki:

Matična št.: 5034353
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 104, vsto-
pil 3. 12. 1992, vložil 7,723.217,30 SIT,
GORENJE TIKI, d.o.o., Ljubljana, Magistro-
va 1, vstopil 10. 10. 1997, vložil 120.092
SIT, in imetniki skupnega poslovnega dele-
ža, vstopili 10. 10. 1997, vložili 5,233.321
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-210332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04671 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa AVICO, podjetje za špedicijo in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Marolto-
va 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12508/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5449502
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Spaič Božidarju, ki je bil razre-
šen 19. 11. 1997.

Rg-210333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04678 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA BATERIJE ZMAJ, d.d., Ljub-
ljana, Stegne 31, sedež: Stegne 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045738
Člana nadzornega sveta: Polič Zoran in

Pirc Diana, izstopila 12. 8. 1998; Ravnikar

Aleksander in Mrkun Slavica, vstopila 12. 8.
1998.

Rg-210334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04716 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa VALKARTON KARTONAŽA RAKEK,
proizvodnja in prodaja izdelkov iz valo-
vitega kartona, papirja in kartona, d.o.o.,
sedež: Partizanska 7, 1381 Rakek, pod
vložno št. 1/28214/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5949971
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stojko Milan, razrešen 11. 8. 1998;
direktor Urbas Mirko, Rakek, Slivice 53,
imenovan 11. 8. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne 11. 8.
1998.

Rg-210336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04741 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PULSAR, pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5800455
Ustanovitelji: Bojc Jožef, izstop 9. 6.

1998; PROXY BPD, borzno posredniška
družba, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2,
vstop 9. 6. 1998, vložek 10,000.000 SIT,
Topolovšek Aleksandar, Ljubljana, Ulica Ko-
roškega bataljona 13, vstop 24. 3. 1998,
vložek 15,000.000 SIT, in Borštnar Gorazd,
Ljubljana, Poklukarjeva ul. 96, vstop 17. 6.
1998, vložek 15,000.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-210338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04915 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa IMP PROJEKTIVNI BIRO, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 7, sedež: Dunajska 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04597/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078059
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorjema Maučec Matiji, ki je bil razre-
šen 3. 3. 1998, in Kolarič Bojanu, ki je bil
razrešen 2. 6. 1998.

Član nadzornega sveta: Kolarič Bojan,
namestnik predsednika, je izstopil 23. 12.
1997.

Rg-210341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05189 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTROSERVISI, Proizvodnja, tr-
govina, montaža, servisiranje, d.d., se-
dež: Glavarjeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27497/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matina št.: 5923930

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Debevec Peter, Ljubljana, Pod lipa-
mi 12, razrešen in ponovno imenovan 15. 4.
1995, zastopa družbo kot poslovodja.

Rg-210343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19962 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OPTI, storitveno, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Prelog
36, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/18414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5636442
Firma: OPTI, storitveno, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Ihan, Dragar-
jeva 2, 1230 Domžale

Sedež: 1230 Domžale, Ihan, Dragar-
jeva 2

Osnovni kapital: 1,763.000 SIT
Ustanovitelj: Kopitar Boris, Domžale,

Ihan, Dragarjeva 2, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,763.000 SIT, odgovornsot: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 371
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 517 Druga trgovina na debelo; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
741 Pravne, računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
raziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Film-
ska in videodejavnost; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-210345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00224 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PULSAR, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5895294
Član nadzornega sveta: Glavan Darko,

izstopil 28. 12. 1997; Zajc Maksimiljan,
vstopil 28. 12. 1997.

Rg-210350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01989 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Sostro, sedež: Cesta
II. grupe odredov 47, 1261 Dobrunje,
pod vložno št. 1/00831/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice in dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5086124
Ustanoviteljica: Skupščina občine, Ljub-

ljana, Proletarska 1, izstop 12. 9. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstop 12. 9. 1997, odgovornost: od-
govarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Novak Nataša, razrešena 31. 12.
1997; ravnateljica Pajnič-Kirn Mojca, Ljub-
ljana, Hacquetova ul. 7, imenovana 1. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-210351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02793 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GORIČANE, tovarna papirja, Med-
vode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042291
Član nadzornega sveta: Jurjevčič Anton,

izstopil 12. 5. 1998; Drobne Robert, vsto-
pil 12. 5. 1998.

Rg-210386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05154 z dne 1. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31059/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319787
Firma: UNIAGRA, podjetje za medna-

rodno trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIAGRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 28a
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Janez, Ljubljana,

Celovška 134, vstop 4. 9. 1998, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjan Janez, imenovan 4. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-

na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-210388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05429 z dne 30. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31056/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327798
Firma: HECHT SLO, tisk, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HECHT SLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik

industrijska cona
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marcy Gerard Yves, Ho-

ves, 2 Rue de Balinghe, vložila 2,079.000
SIT, in Christyn Comte de Ribaucourt Ghi-
slain Philippe, Uccle, vložila 21.000 SIT –
vstopili 23. 9. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jaukovič Zlatko, Bruselj; Rue Ch.
Meert 38, in prokurist Kirn Jožef, Borovni-
ca, Ul. bratov Mivšek 26, imenovana 23. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-210389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05089 z dne 29. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31053/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319663
Firma: PRODEC, profesionalna deko-

rativna kozmetika, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRODEC, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev

trg 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Redžić Zoran, Sarajevo, Mi-

ce Todorović 2, vstop 7. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Redžić Zoran in prokuristka Kovače-
vić Vera, Ljubljana, Partizanska ulica 39,
imenovana 7. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-210395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03393 z dne 24. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIMEKS, d.o.o., Ljubljana, tr-
govina na drobno in debelo, sedež: Za-
loška 188, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03422/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dokapitalizacijo, spremembo
družbenikov, sedeža in zastopnika, prenos
poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5307210
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Kle-

če 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Blaž, izstopil 2. 6.

1998; Sopčić Roman, vstopil 16. 11.
1989, in Sopćić Anica, vstopila 2. 6. 1989,
oba iz Ljubljane, Polje, Cesta X/4, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhar Blaž, razrešen 2. 6. 1998; di-
rektor Sopčić Roman, imenovan 2. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina

na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-210405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05292 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa KAL, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Prevo-
je pri Šentvidu 144, 1225 Lukovica, pod
vložno št. 1/24552/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5793564
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1998.

Rg-210408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05141 z dne 16. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROM, računalništvo, elektro-
nika in poslovne storitve, d.o.o., Kočev-
je, Kolodvorska c. 2, sedež: Kolodvorska
ul. 2, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/21777/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, na-
slova ustanovitelja, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5734274
Firma: PROM, računalništvo, elektro-

nika in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROM, d.o.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Kidričeva uli-

ca 6a
Ustanovitelj: Staniša Jože, Kočevje, Želj-

ne 75, vstop 1. 3. 1993, vložek 1,402.645
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cetinski Andrej, razrešen 8. 9. 1998;
Staniša Jože, Kočevje, Željne 75, razrešen
8. 9. 1998 kot družbenik in imenovan za
direktorja.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1998: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina

na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1998.

Rg-210423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04073 z dne 24. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1316842
Firma: VR-ELEKTRONIKA, proizvodno

in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VR-ELEKTRONIKA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Pod Hruševco

48f
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Velkavrh Rudi, vložil

1,596.000 SIT, in Velkavrh Marta, vložila
504.000 SIT, oba z Vrhnike, Dobovičniko-
va ul. 45, vstopila 23. 6. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Velkavrh Rudi in zastopnica Velkavrh
Marta, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovana 23. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih
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aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6312 Skladiščenje; 6420 Te-
lekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-210428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04768 z dne 24. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31042/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318101
Firma: PIR – KOM, gostinstvo, turizem,

trgovina in storitve, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: PIR – KOM, d.o.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Ljubljanska 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pirnar Rado, Kočevje, Ce-

sta v Mestni log 19, in Komljenović Vladi-

mir, Stara cerkev, Breg pri Kočevju 23, vsto-
pila 30. 7. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Komljenović Vladimir in zastopnik Pir-
nar Rado, ki zastopa družbo kot namestnik
direktorja, imenovana 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-210430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04789 z dne 15. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30996/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319345
Firma: DEMEA, poslovno svetovanje

in storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: DEMEA, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 61a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bernik Milena, Medvo-

de, Zbilje 61a, vstop 21. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bernik Milena, imenovana 21. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-210431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04794 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31025/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1319353
Firma: BIRO BRONIČ, svetovanje in

storitve, Ljubljana, k.d.
Skrajšana firma: BIRO BRONIČ, Ljub-

ljana, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 15
Ustanovitelja: Bronič Stanko, Ljublja-

na, Hladilniška pot 1b, ki  odgovarja s
svojim premoženjem, in Hladnik Svarun,
ki je vložil 5.000 SIT in ne  odgovarja, oba
iz Kopra, Krožna cesta 2, vstopila 27. 7.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bronič Stanko, imenovan 27. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51700 Druga trgovina na debelo;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-210433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05403 z dne 24. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa SITASA, družba za svetova-
nje, inženiring in trgovino v gradbeniš-
tvu, d.o.o., sedež: Rožna dolina, Cesta
XIII/1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30184/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1244736
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
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plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela.

Rg-210440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05252 z dne 16. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMONA FARMA IHAN, d.d., se-
dež: Ihan, Breznikova c. 89, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/07710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnilni sklep
Srg 4418/97 – spremembo datuma poob-
lastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5403693
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor dr. Krivec Lucijan, Ljubljana, Velebit-
ska 20, razrešen in ponovno imenovan 8. 7.
1997.

Rg-210441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05116 z dne 17. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31006/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319736
Firma: MOTOMEDIA, založništvo in tr-

ženje, d.o.o.
Skrajšana firma: MOTOMEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: DELO REVIJE, d.d., Ljub-

ljana, Dunajska 5, vložilo 1,260.000 SIT,
Drozg Tomaž, Maribor, Slovenska ulica 38,
vložil 535.500 SIT, in Jevšek Boštjan, Mari-
bor, Rošpoh-del 12, vložil 304.500 SIT –
vstopili 19. 6. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lesjak Andrej, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 20, imenovan 19. 6. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-

na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in

dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-210443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03758 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo, posredovanje, d.d., Ljub-
ljana, Opekarska 4a, sedež: Opekarska
4a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5642817
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2221

Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.
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Rg-210444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03781 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa EOHIPPUS, družba za uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Breg 22, 1353 Borovnica,
pod vložno št. 1/29325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1197029
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mohar Ivan, razrešen 31. 8. 1998;
direktor Konte Sergej, Ljubljana, Puhova
12, imenovan 1. 9. 1998.

Rg-210446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05312 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa HELIOS, Kemična tovarna
Domžale, d.o.o., sedež: Ljubljanska 114,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 3645/97
zaradi spremembe članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5043166
Člana nadzornega sveta: Košir Peter in

Lenček Alojz, sta izstopila 20. 3. 1997.

Rg-210448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04522 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661011
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVEN-

IJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Cerk-
nica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Cerknica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1380 Cerknica, Gerbičeva 32
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlinar Jožica, Cerknica, Notranj-
ska 37, imenovana 16. 4. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04525 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661032
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Vrhnika

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Vrhnika

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1360 Vrhnika, Tržaška 25
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rijavec Marta, Vrhnika, Mirke 23,
imenovana 16. 4. 1998, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04526 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/05 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661027
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Ptuj

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ptuj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Narodni dom, Ja-

dranska 13
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske dejavnosti, Ljubljana, Štefa-
nova 5, vstop 18. 6. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gerl Nevenka, Ptuj, Ulica 25. ma-
ja 19, imenovana 18. 6. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04527 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/06 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661031
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Zagorje

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Zagorje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

9. avgusta 5
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brinjevec Gregor, Kisovec, Cesta 15.
aprila 17, imenovan 16. 4. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04530 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/09 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661035
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Maribor

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska 5
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 18. 6. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pungartnik Marjan, Maribor, Marči-
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čeva 3, imenovan 18. 6. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04532 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/10 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661021
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Krško

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Krško

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8270 Krško, Cesta Krških žr-

tev 23
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 18. 6. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Avsec Tatjana, Krško, Pot na Polš-
co 71, imenovana 18. 6. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04533 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/11 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661026
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-

JAVNOSTI, Območna izpostava Sežana
Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-

stava Sežana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, KC S. Kosovel,

Kosovelova 4a
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 18. 6. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peršolja Aleksander, Sežana, Križ
144, imenovan 18. 6. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04534 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/12 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661023
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Pesnica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Pesnica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica 41
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koren Vida, Šentilj v Slovenskih
Goricah, Šentilj 51h, imenovana 16. 4.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04537 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/15 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661022
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Lendava

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Lendava

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska 2
Ustanovitelj: Sklad Republike Sloveni-

je za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljub-
ljana, Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stupar Rajko, Lendava, Trimlini 57a,
imenovan 16. 4. 1998, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04538 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/16 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661033
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Velenje

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Velenje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3320 Velenje, Titov trg 54
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trampuš Neva, Velenje, Šaleška
19, imenovana 16. 4. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
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Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04539 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/17 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661037
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Tržič

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Tržič

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4290 Tržič, Cankarjeva 1
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuburič Boris, Tržič, Na jasi 41, ime-
novan 16. 4. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04540 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/18 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661034
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Trbovlje

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Trbovlje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1420 Trbovlje, Trg svobode

11a
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pestotnik Zdravko, Trbovlje, Trg svo-
bode 2, imenovan 16. 4. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04542 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/20 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661025
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Sloven-
ska Bistrica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Slovenska Bistrica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Graj-

ska 11
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Belič Darja, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva ulica 36, imenovana 16. 4.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04545 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/23 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661020
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Murska
Sobota

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trubar-

jev drevored 4
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 26. 5. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kišfalvi Geza, Murska Sobota, Slo-
venska 58, Černelavci, imenovan 26. 5.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04547 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/25 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661039
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Žalec

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Žalec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3310 Žalec, Mestni trg
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ocvirk Jožica, Žalec, Bevkova uli-
ca 12, imenovana 16. 4. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
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za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04548 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/26 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661036
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Ruše

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ruše

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2344 Lovrenc na Pohorju,

Gornji trg 60
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Remšak Zvezdana, Bistrica ob
Dravi, Novo naselje 5, imenovana 16. 4.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04551 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/29 vpisalo sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1233661013
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Domžale

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Domžale

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 61
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 7. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repnik Matjaž, Domžale, Slamnikar-
ska 12, imenovan 16. 7. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje

zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05349 z dne 23. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKI SEJEM, podjet-
je za organizacijo sejmov, razstav in pri-
reditev, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnilni sklep k Srg 1733/98
– spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5504961
Sprememba statuta z dne 13. 3. 1998.

Rg-210478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04890 z dne 23. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa MI LESNINA, trgovina s pohiš-
tvom, d.d., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02162/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5025648
Firma: LESNINA, trgovina s pohiš-

tvom, d.d.
Skrajšana firma: LESNINA, d.d.
Člani nadzornega sveta: Bratož Mitja,

Guštin Ladi, Podobnik Boštjan in Rajh Ro-
man, izstopili 15. 7. 1998; Fortuna Zden-
ka, izstopila in ponovno vstopila 15. 7.
1998, ter Kunšek Mojca, Gerič Sonja, Čen-
dak Dean in Šuligoj Samo, vstopili 15. 7.
1998.

Rg-210479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04066 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa VETERINARSKA POSTAJA
LJUBLJANA, d.o.o., Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni
log 47a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5959136
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

LJUBLJANA, d.o.o., Cesta v Mestni log
51a, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-
ni log 51a.

Rg-210482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03076 z dne 28. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa STT STROJEGRADNJA, Tovar-

na gradbenih in transportnih strojev in
naprav, d.d., sedež: Vodenska c. 49,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12197/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5490707
Osnovni kapital: 1.343,702.000 SIT

Rg-210483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04889 z dne 28. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa TERMIKA, Podjetje za izolacij-
ski inženiring, p.o., Ljubljana, sedež:
Kamniška 25, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06438/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5357985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sla-

dič Marta, Ljubljana, Ulica Željka Tonija 17a,
razrešena 29. 4. 1998 kot zastopnica in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-210484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03325 z dne 29. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALJAŽEV HRAM, gostinstvo,
turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklo-
šičeva 17-19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28627/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5967317
Osnovni kapital: 17,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zavarovalnica Triglav,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vstop 20. 9.
1996, vložek 17,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 5. 1998.

Rg-210485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05182 z dne 25. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRAX, agencija za marketing,
Ljubljana, Glinškova pl. 6, d.o.o., sedež:
Glinškova ploščad 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07480/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5607035
Firma: VATOVEC, selitve, prevozi, lo-

gistika, d.o.o.
Skrajšana firma: VATOVEC, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Saškova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vatovec Bruna, izstopila

7. 9. 1998, in Vatovec Vlado, izstopil 9. 9.
1998; Vatovec Vlado, Ljubljana, Saškova
2, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o., 9. 9.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 25. 9. 1998: 511
Posredništvo; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.
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Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-210489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03354 z dne 30. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa JUB, Kemična industrija, Dol
pri Ljubljani št. 28, d.d., sedež: Dol pri
Ljubljani št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5033527000
Osnovni kapital: 592,300.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Vrečar Milan,

izstopil 14. 9. 1998; Sotlar Miro in Trček
Tomaž, izstopila in ponovno vstopila 15. 9.
1998, ter Kafol Ljudmila, vstopila 15. 9.
1998.

Rg-210490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03286 z dne 30. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa BANKA CREDITANSTALT, d.d.,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Člani nadzornega sveta: Ilchmann Otto,

dr. Lafite Wolfgang in dr. Sevelda Karl, so
izstopili 23. 4. 1998.

Rg-210500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01220 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa CONNECTA – POTOČNIK IN
PARTNER, d.n.o., ekonomska propagan-
da in marketing, sedež: Dunajska 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23485/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, osnov-
nega kapitala, ustanovitelja, odgovornosti,
zastopnika in naslova zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5768462
Firma: CONNECTA REKLAMNA AGEN-

CIJA, d.o.o., ekonomska propaganda in
marketing, Ljubljana

Skrajšana firma: CONNECTA REKLAM-
NA AGENCIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Vasja, izstopil

27. 2. 1998; Potočnik Nataša, Ljubljana,
Vojkova cesta 77, izstopila iz d.n.o. in vsto-
pila v d.o.o., 27. 2. 1998, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Vasja, razrešen 27. 2.
1998; direktorica Potočnik Nataša, imeno-
vana 27. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri poslih, ki se ne opravlja-
jo redno v okviru dejavnosti ali pa so poseb-

nega in rizičnega pomena, ko potrebuje so-
glasje vseh družbenikov, ki vodijo posle
družbe, in sicer za: pridobitev, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin, gradnjo ali rekon-
strukcijo stavb, kapitalsko udeležbo v dru-
gih družbah, kooperacijske in druge trajne
posle za dobo, ki je daljša od enega leta,
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov, na-
jem kreditov ali dajanje poroštev, če znesek
preseže tolarsko protivrednost 5000 DEM,
sprejem ali odpust zaposlenih, imenovanje
tretje osebe za direktorja in dodelitev ali
odvzem prokure.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 2. 1998.

Rg-210501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01400 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa NARDA TOURS, potovalna
agencija, d.o.o., sedež: Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26614/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5910676
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 73.

Rg-210502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01474 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČEEK, podjetje za inženiring
in trgovino, 1000 Ljubljana, Pokopališka
2, d.o.o., sedež: Pokopališka 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5357977
Osnovni kapital: 7,046.000 SIT
Ustanovitelj: Černeka Miljo, Ljubljana,

Brodarjev trg 13, vstop 29. 3. 1990, vlo-
žek 7,046.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 3. 1998.

Rg-210504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02559 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PS, Podjetje za projektiranje
in izdelavo strojev, d.o.o., Logatec, Tr-
žaška 87b, sedež: Tržaška 87b, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/09830/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova, deležev in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5440122
Firma: PS, družba za projektiranje in

izdelavo strojev, d.o.o., Logatec
Sedež: 1370 Logatec, Kalce 38b
Ustanovitelji: Vrabl Marko, Logatec, Pavši-

čeva 22, vložil 495.000 SIT, Corn Kristan,
Rovte 124, vložil 405.000 SIT, Petrovčič Mat-
jaž, Hotedršica, Žibrže 43, vložil 225.000 SIT,
in Pivk Jože, Rovte, Petkovec 47, vložil
165.000 SIT – vstopili 12. 11. 1990, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 29540 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 45310 Elek-
trične inštalacije; 51610 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 9. 1998.

Rg-210505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02615 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIY INTERNATIONAL, trgovi-
na, transport in poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Kamniška 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29662/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:
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Matična št.: 1213806
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

5. 5. 1998.

Rg-210506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02622 z dne 15. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa JO & JO, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo in popravila strojev in go-
spodinjskih aparatov, Ljubljana, Mo-
krška 14, sedež: Mokrška 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09786/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5440548
Ustanovitelj: Jokan Jožica, izstop 5. 1.

1995; Jokan Jože, Ljubljana, Mokrška 14,
vstop 30. 9. 1990, vložek 1,730.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-210508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02661 z dne 25. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEPO TRADE, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Celovška cesta 103,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23488/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5775655
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Na Brezno 40.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

24. 9. 1998.

Rg-210510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02674 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa TC PROAUTO, Podjetje za tr-
govanje z vozili, deli in opremo ter stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25105/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, ustanovitelja, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5825334
Firma: PROAUTO, podjetje za trgova-

nje z vozili, deli in opremo ter storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PROAUTO, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 9
Ustanovitelji: Kancilija Franc, izstopil

26. 2. 1998; Marter Peter, Ljubljana, Spod-
nji Rudnik, Cesta I/25, vstopil 14. 1. 1994,
vložil 1,050.000 SIT, Turk Jožef, Kočevje,
Mestni log III, vstopil 25. 5. 1994, vložil
225.000 SIT, in Dolinar Anton, Ljubljana,
Clevelandska 25, vstopil 25. 5. 1994, vlo-
žil 225.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-210512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02707 z dne 22. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARCAS-KOŠEC IN DRUGI, eko-

nomske in trgovske storitve, d.n.o., Ljub-
ljana, sedež: Pokopališka 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14760/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5571057
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-

va ulica 11.

Rg-210513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02763 z dne 21. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa SOL, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Riharjeva 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02228/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5288592
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1998.

Rg-210514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02829 z dne 28. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PREMAR, Družba za prevoz in
poslovne storitve, Biščan in družbeniki,
d.n.o., Stična 1, Ivančna Gorica, sedež:
Stična 1, 1295 Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/24749/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5815959
Firma: PREMAR, Družba za prevoz in

poslovne storitve, Biščan in družbeniki,
d.n.o., Stična 1d, Ivančna Gorica

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Stič-
na 1d.

Rg-210517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03287 z dne 15. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.,
trgovina na debelo in drobno, Ljubljana,
sedež: Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja zaradi spojitve s temile podatki:

Matična št.: 5758980
Ustanovitelj: PORSCHE OESTERREICH

GMBH, Salzburg, Avstrija, Fanny von Leh-
ner Strasse 1, izstop 17. 3. 1998; POR-
SCHE G.M.B.H., Salzburg, Vogelweider-
strasse 75, vstop 17. 3. 1998, vložek
1.229,898.714 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.
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Rg-210518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04795 z dne 24. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31040/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318128
Firma: 2B, geoinformatika, zastopa-

nje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: 2B, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ulica Matije

Tomca 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bilc Andrej, Domžale, Ulica

Matije Tomca 4, vstop 13. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bilc Andrej, imenovan 13. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje.

Rg-210521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04824 z dne 16. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.,
trgovina na debelo in drobno, Ljubljana,
sedež: Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5758980
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Freyer Roku, ki je bil razrešen
12. 8. 1998.

Rg-210523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04847 z dne 15. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30997/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318209
Firma: KEDAR GRUM & CO, podjetje

za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KEDAR GRUM & CO,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1251 Moravče, Spodnja Ja-

voršica 60a
Ustanovitelja: Grum Darinka, Domžale,

Podrečje 60a, in Kerin Branko, Mengeš,
Finžgarjeva ulica 2, vstopila 20. 8. 1998,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Grum Darinka, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Kerin Branko, ki

kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 20. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2221 Tiskanje časopisov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8010 Predšolska vzgoja in osnov-
nošolsko izobraževanje; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-210525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04875 z dne 21. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1319396
Firma: ŽABA DESIGN ZUPAN IN PART-

NER, k.d., Družba za oblikovanje
Skrajšana firma: ŽABA DESIGN ZUPAN

IN PARTNER, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Vidmarjeva

ulica 8
Ustanoviteljici: Zupan Vilma, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem in Lopič Petina
Margit, ki je vložila 10.000 SIT in  odgovarja
do določene višine nevplačanega vložka,
obe iz Ljubljane, Vidmarjeva ulica 8, vstopili
25. 8. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupan Vilma, imenovana 25. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130

Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55220 Stori-
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tve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 72300 Obdelava podat-
kov; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-210526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04876 z dne 17. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31007/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319400
Firma: AGENCIJA 41, marketinške

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA 41, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Blagojević Zgonik Viole-

ta, Nova Gorica, Ledine 4, vstop 25. 8.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Blagojević Zgonik Violeta, imeno-
vana 25. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

NOVA GORICA

Rg-205573
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00382 z dne 25. 5. 1998
pri subjektu vpisa BOMEX, Podjetje za za-
stopanje in posredovanje pri prometu
blaga d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bratov
Hvalič 24, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00667/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325765
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi

izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-206937
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00428 z dne 17. 6. 1998
pri subjektu vpisa STANOVANJSKA ZADRU-
GA DAMBER NOVA GORICA, p.o., z.o.j.,
sedež: Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00191/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-
vec Jože, razrešen 15. 4. 1991 kot pred-
sednik upravnega odbora; Oblak Aleksan-
der, razrešen 15. 4. 1991 kot namestnik
predsednika upravnega odbora; zastopnik
Munih Miran, Nova Gorica, Bratov Hvalič 85,
imenovan 15. 4. 1991, kot predsednik UO
zastopa zadrugo brez omejitev.

Rg-208693
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00533 z dne 20. 8. 1998
pri subjektu vpisa FRUCTAL, živilska indu-
strija d.d., sedež: Tovarniška 7, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in statuta z dne 15. 7. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5048664
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1998:

7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva in
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sorodnih dejavnosti; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-209962
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00619 z dne 11. 9. 1998
pod št. vložka 1/03845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323768
Firma: MAZREKU & CO., Podjetje za

gradbeništvo in trgovino d.n.o. Trenta
Skrajšana firma: MAZREKU & CO. d.n.o.

Trenta
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5232 Soča, Trenta 48
Ustanovitelja: Mazreku Ruzhdi in Mazrek

Sejdi, oba Gorić, imenovana 25. 8. 1998,
odgovornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom.

Rg-209973
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00625 z dne 17. 9. 1998
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
GORIŠKA BRDA, kmetijstvo, klet in trgo-
vine z.o.o., Dobrovo, sedež: Zadružna ce-
sta 9, 5212 Dobrovo, pod vložno št.
1/00058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5149975
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valentinčič David, razrešen 1. 9.
1998; direktor Peršolja Silvan, Kojsko,
Šmartno 79a, imenovan 1. 9. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za sklenitev
pogodb, ki se nanašajo na promet nepre-
mičnin, za promet osnovnih sredstev in dol-
goročnih plasmajev, finančnih sredstev ter
sklenitev pogodb, katerih vrednost presega
100.000 DEM v tolarski protivrednosti, za
kar je potrebno predhodno soglasje uprav-
nega odbora.

Rg-209994
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00665 z dne 24. 9. 1998
pri subjektu vpisa EDIP – GRO, Proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., sedež: Ozeljan 32d,
5261 Šempas, pod vložno št. 1/03044/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5756847
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Pelicon Evgen, razrešen 30. 6. 1998;
direktor Mervič Ladislav, Šempas, Ozeljan
32d, imenovan 30. 6. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Kuljad Silvester,
Grgar, Ravnica 8e, imenovan 30. 6. 1998.

Rg-20997
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00650 z dne 24. 9. 1998
pri subjektu vpisa KAMST, Podjetje za tr-
govino in turizem d.o.o. Idrija, sedež: Gor-
tanova 4, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01082/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5394813
Ustanovitelj: Brence Marko, Idrija, Gorta-

nova 4, vstop 26. 6. 1990, vložek
1,654.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
PERFECTA, Gradbena dela in trgovina
d.o.o., izstop 24. 7. 1998.

Rg-210002
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00684 z dne 25. 9. 1998
pri subjektu vpisa ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA
VIPAVA, sedež: Grabrijanova 19, 5271 Vi-
pava, pod vložno št. 1/01724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5221749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lapajne Vincencij, razrešen 31. 8.
1998; direktor Anžel Vladimir, Vipava, Go-
riška 9, imenovan 1. 9. 1998, zastopa gim-
nazijo brez omejitev.

Rg-210011
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00667 z dne 29. 9. 1998
pod št. vložka 1/03850/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge s
temile podatki:

Matična št.: 1318608
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA KOBAL

z.o.o.
Skrajšana firma: KZ KOBAL z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 5271 Vipava, Budanje 30
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelji: Kobal Benedikt, Vipava, Bu-

danje 30, vstop 11. 8. 1998, vložek
100.000 SIT, Kobal Simon, Vipava, Budanje
30, vstop 11. 8. 1998, vložek 50.000 SIT,
Černic Marisa, Vipava, Budanje 30, vstop
11. 8. 1998, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobal Benedikt, imenovan 11. 8.
1998, zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
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Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-210014
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00549 z dne 29. 9. 1998
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
HOLDING, d.d. Anhovo, sedež: Vojkova
ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/00127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo statuta z dne 30. 7. 1998 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5043816.

Rg-210021
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00610 z dne 29. 9. 1998
pri subjektu vpisa IKA, Industrijska konfek-
cija Ajdovščina d.d., sedež: Tovarniška
24, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5144124
Člani nadzornega sveta: Peljhan Marjan,

izstop 26. 8. 1998 ter Premrl Mitja, vstop
26. 8. 1998.

Rg-210026
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00452 z dne 30. 9. 1998
pri subjektu vpisa INSTALACIJE, Strojne in

elektro instalacije d.d., sedež: Goriška 66,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5279330
Člani nadzornega sveta: Cej Ivan, Bucik

Vladimir in Ipavec Stanislav, izstopili 28. 9.
1998 ter Cej Ivan, Bucik Vladimir in Ipavec
Stanislav, ponovno vstopili 28. 9. 1998.

Rg-211217
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00560 z dne 1. 10. 1998
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
HOLDING, d.d. Anhovo, sedež: Vojkova
ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/00127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo dejavnosti, spremembo zastop-
nikov, članov nadzornega sveta ter poobla-
stilo upravi za povečanje kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5043816
Firma: SALONIT ANHOVO, Gradbeni

materiali, d.d.
Skrajšana firma: SALONIT ANHOVO,

d.d.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Funda Jože, Šempter pri Go-
rici, Cesta na Čuklje 1, razrešen 30. 7. 1998
kot predsednik začasne uprave – generalni
direktor ter imenovan za generalnega direk-
torja; član uprave Terčič Žarko, Kojsko, Pod-
sabotin 11, razrešen 30. 7. 1998 kot član
začasne uprave – direktor za tehnično po-
dročje in imenovan za člana uprave – direk-
torja za tehnično področje; član uprave Bra-
tec Bojan, Nova Gorica, Tolminskih puntar-
jev 6, razrešen 30. 7. 1998 kot član zača-
sne uprave – direktor za ekonomsko
področje, in imenovan za člana uprave –
direktorja za finance in računovodstvo; član
uprave Kristančič Zvonimir, Dobrovo, Graj-
ska cesta 28, razrešen 30. 7. 1998 kot član
začasne uprave – direktor za kadrovsko po-
dročje ter imenovan za člana uprave – direk-
torja za kadre in informatiko.

Člani nadzornega sveta: Hegler Jožka,
Seliškar Kovač Janja, Valenčič Dragan, Va-
lentinčič David, Debeljak Stanko in Ambrožič
Dušan, vsi izstopili 30. 7. 1998; Reščič Lojz-
ka, Rustja Božidar in Škibin Vladimir, izstopili
29. 7. 1998 ter Hegler Jožka, Valentinčič
David, Debeljak Stanko, Jaklin Jože, Mulej
Jože, Madon Zoran, Bužinel Bojan, Bajt Kla-
ra in Rutar Milko, vsi vstopili 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Pro-
izvodnja cementa; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-

nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 2733 Hladno profiliranje;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 40105 Distribucija
elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 6010
Železniški promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6030 Cevovodni transport;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7470 Čiščenje stavb.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v notar-
skem zapisniku skupščine dne 30. 7. 1998
v točki 2.2., in v poglavju 3.A statuta, da se
osnovni kapital poveča za največ
1.886,400.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital).
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Rg-211218
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00590 z dne 2. 10. 1998
pri subjektu vpisa PLASTIK, Proizvodnja
plastičnih izdelkov, d.d., Kanal ob Soči,
sedež: Kolodvorska 9, 5213 Kanal ob So-
či, pod vložno št. 1/00259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5043603
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-

lot Andrej, razrešen 12. 8. 1998 kot uprava
– direktor; direktor Blažej Peter, Nova Gori-
ca, Lemutova 12, imenovan 12. 8. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211221
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00674 z dne 2. 10. 1998
pri subjektu vpisa MLINOTEST SERVIS
d.o.o. Ajdovščina, sedež: Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5686105
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šinigoj Miloš, Nova Gorica, Vipavska
cesta 65, imenovan 20. 7. 1998, zastopa in
predstavlja družbo z omejitvami in sicer pri
sklepanju pogodb o vlaganju ali pridobivanju
sredstev ter pogodb o nakupu, najemu in
prodaji osnovnih sredstev v vrednosti nad
10.000 DEM tolarske protivrednosti, je po-
trebno predhodno soglasje skupščine druž-
be; direktor Žvanut Silvester, razrešen 20. 7.
1998.

Rg-211222
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00708 z dne 5. 10. 1998
pod št. vložka 1/03854/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1324225
Firma: INTRAMIT, Telekomunikacije in

računalniški inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: INTRAMIT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Žni-

darčičeva ulica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Turk Milan, Šempeter pri Go-

rici, Na Pristavi 55, vstop 22. 9. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Milan, imenovan 22. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s

podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211226
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00559 z dne 8. 10. 1998
pri subjektu vpisa GRAD, Gospodarske in
razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin, sedež:
Prešernova 4, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenikov in spremem-
bo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5324688
Ustanovitelj: Koder Marjan, Tolmin, Cirila

Kosmača 7, vstop 24. 4. 1994, vložek
3,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, izstop 25. 5. 1995; Sloven-
ski odškodninski sklad, izstop 10. 7. 1995;
PULSAR PID d.d., Ljubljana, izstop 9. 5.
1995.

Rg-211227
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00715 z dne 8. 10. 1998
pri subjektu vpisa DD DIGITAL DEVELOPE-
MENT, d.o.o., Nova Gorica, Elektroteh-
nični inženiring, trgovina, zastopstva, se-
dež: Bazoviška 10a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01582/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5463718
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:

73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-211229
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00723 z dne 8. 10. 1998
pri subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno grad-
beno podjetje Idrija d.d., sedež: Vojkova
8, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/00179/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5075955
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:

4524 Hidrogradnja in urejanje voda.

Rg-211230
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00676 z dne 8. 10. 1998
pri subjektu vpisa SLOLEDER, Trgovina in
zastopstva d.o.o., sedež: Tolminskih pun-
tarjev 4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1300962
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidri-

čeva 19.

Rg-211232
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00594 z dne 9. 10. 1998
pri subjektu vpisa GRAD, Gospodarske in
razvojne dejavnosti d.o.o., Tolmin, sedež:
Prešernova 4, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5324688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pagon Vera, razrešena 17. 11.
1995; zastopnik Kozorog Danilo, Tolmin, Na
hribih 17, imenovan 17. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211234
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00583 z dne 12. 10. 1998
pri subjektu vpisa KOMUNALA, Komunal-
no podjetje Nova Gorica d.d., sedež: C.
25. junija 1, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00055/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015812
Člani nadzornega sveta: Kokot Silvo, Sa-

nabor Stanislava, oba vstopila 1. 6. 1998.

Rg-211237
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00138 z dne 12. 10. 1998
pri subjektu vpisa GRAD, Gospodarske in
razvojne dejavnosti, d.o.o. Tolmin, sedež:
Prešernova 4, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5324688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kozorog Danilo, razrešen 31. 3.
1996; direktor Koder Marjan, Tolmin, Cirila
Kosmača 7, imenovan 1. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211238
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00691 z dne 12. 10. 1998
pri subjektu vpisa D.I.V.I., d.o.o. ekonom-
ske storitve, lizing in financiranje, sedež:
Gradnikove brigade 31, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5733111
Firma: D.I.V.I. d.o.o., proizvodnja in po-

slovne storitve
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ce-

sta Goriške fronte 46
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Možina Ines, razrešena 18. 9.
1998; direktor Možina Vasilij, Šempeter, F.
Baliča 17, imenovan 18. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211239
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00647 z dne 13. 10. 1998
pri subjektu vpisa GRAD Gospodarske in
razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin, sedež:
Prešernova 4, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5324688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koder Marjan, razrešen 23. 6. 1997;
zastopnik Četrtič Pavel, Kobarid, Sergeja Ma-
šere 38, imenovan 24. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211240
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00687 z dne 13. 10. 1998
pri subjektu vpisa KOMUNALA, Komunal-
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no podjetje Nova Gorica d.d., sedež: C.
25. junija 1, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00055/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015812
Člani nadzornega sveta: Slapničar Jože,

vstop 22. 9. 1998 ter Luin Ana, izstop 22. 9.
1998.

Rg-211241
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00751 z dne 13. 10. 1998
pri subjektu vpisa SONORA, Agencijske,
kulturne in trgovinske dejavnosti d.o.o.,
sedež: Vojščica 39b, 5296 Kostanjevica
na Krasu, pod vložno št. 1/03752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1253093
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:

6420 Telekomunikacije.

Rg-211243
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00736 z dne 14. 10. 1998
pri subjektu vpisa UNIA, Urbanizem, nad-
zor, inženiring, arhitektura d.o.o. Idrija,
sedež: Trg M. Tita 9, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/01147/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in do-
polnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5404029
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:

6110 Pomorski promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem.

Rg-211244
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00737 z dne 14. 10. 1998
pod št. vložka 1/03856/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge s
temile podatki:

Matična št.: 1331116
Firma: TRSNIČARSKA ZADRUGA MA-

VRIČ z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Budanje 5č
Osnovni kapital: 42.000 SIT
Ustanovitelji: Mavrič Franc, Mavrič Ro-

bert in Mavrič Valentina, vsi Vipava, Budanje
5č, vstopili 1. 7. 1998, vložili po 14.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavrič Franc, imenovan 1. 7. 1998,
zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;

1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-

skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-211245
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00734 z dne 14. 10. 1998
pri subjektu vpisa GRAD, Gospodarske in
razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin, sedež:
Prešernova 4, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5324688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Četrič Pavel, razrešen 31. 7. 1998;
direktor Koder Marjan, Tolmin, Cirila Kosma-
ča 7, imenovan 23. 9. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-211246
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00761 z dne 15. 10. 1998
pri subjektu vpisa GOFRUT, Trgovsko iz-
vozno in uvozno podjetje d.o.o., Kojsko
7, sedež: Kojsko 7, 5211 Kojsko, pod vlož-
no št. 1/01871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5680573
Firma: GOFRUT, Trgovsko izvozno in

uvozno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: GOFRUT d.o.o.
Ustanovitelj: Kušar Janja, izstop 9. 10.

1998; Četrič Matjaž, Kojsko, Kojsko 7, vs-
top 9. 10. 1998, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-
šar Janja, razrešena 9. 10. 1998, kot na-
mestnica direktorja; zastopnik Četrič Matjaž,
imenovan 9. 10. 1998, kot namestnik direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
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delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-211247
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00540 z dne 15. 10. 1998
pri subjektu vpisa YDRIA MOTORS d.o.o.
Prozvodnja elektromotorjev Idrija sedež:
Lapajnetova 9, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03339/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, vstop
in izstop družbenika in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5829925
Firma: YDRIA MOTORS d.o.o. Proizvod-

nja elektromotorjev, Spodnja Idrija
Sedež: 5280 Spodnja Idrija, Spodnja

Kanomlja 23
Ustanovitelj: ALCATEL SEL AG, izstop

19. 9. 1997; MOTOREN VENTILATOREN
LANDSHUT GmbH, Landshut, Hofmark-Aich-
Strasse 25, vstop 19. 9. 1997, vložek
319,236.024,89 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Schuldt Frank Reinhard, razrešen
28. 2. 1998.

Rg-211248
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00716 z dne 16. 10. 1998
pod št. vložka 1/01582/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev poslovne
enote s temile podatki:

Matična št.: 5463718002
Firma: DD DIGITAL DEVELOPEMENT

d.o.o. Nova Gorica, Elektrotehnični inže-
niring, trgovina, zastopstva, poslovna
enota Kranj

Skrajšana firma: DD DIGITAL DEVE-
LOPEMENT d.o.o. Nova Gorica, PE Kranj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska ulica

št. 24a
Ustanovitelj: DD DIGITAL DEVELOPE-

MENT d.o.o. Nova Gorica, Elektrotehnični
inženiring, trgovina, zastopstva, Nova Gori-
ca, Bazoviška 10a, vstop 25. 9. 1998, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-211249
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01076 z dne 16. 10. 1998
pri subjektu vpisa KUNCL, Gostinsko – tr-
govsko podjetje d.o.o., Spodnja Idrija 1,
sedež: Slovenska c. 29, 5281 Spodnja
Idrija, pod vložno št. 1/02059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5559189
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;

5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-211250
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00767 z dne 19. 10. 1998
pri subjektu vpisa ALBA, Računalniški in-
ženiring d.o.o. Šempeter pri Gorici, se-
dež: Trg Ivana Roba 2, 5290 Šempeter
pri Gorici, pod vložno št. 1/01239/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5417406
Firma: ALBA, Računalniški inženiring

d.o.o.
Skrajšana firma: ALBA d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cesta 69
Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:

2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
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elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211252
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00757 z dne 20. 10. 1998
pod št. vložka 1/03857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331221
Firma: JUNIJA, Oblikovanje in grafični

inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: JUNIJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Lavrinova ul. 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hrovatin Nina, Ajdovšči-

na, Bevkova ul. 2, vstop 5. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrovatin Andrej, Ajdovščina, Bevkova
ul. 2, imenovan 5. 10. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in karto-
na ter papirne in kartonske embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.

Rg-211253
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00772 z dne 20. 10. 1998
pri subjektu vpisa UNIPROM, Trgovina in
storitve d.o.o. Drnovk – Dobrovo, sedež:
Drnovk 3b, 5212 Dobrovo, pod vložno št.
1/03083/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, ustanovitelja, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5762081
Firma: UNIPROM, Gostinstvo, trgovina

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: UNIPROM, d.o.o.
Sedež: 5210 Anhovo, Bevkova 9,

Deskle
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Perko Franc, izstop 2. 10.

1998; Makarovič Marijan, Anhovo, Bevkova
9, Deskle, vstop 2. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perko Franc, razrešen 2. 10. 1998;
direktor Makarovič Marijan, imenovan 2. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi

vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211254
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00705 z dne 21. 10. 1998
pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ TOLMIN,
Prodajno servisni center d.d. Tolmin, se-
dež: Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, pod vlož-
no št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5466164
Firma: PRODAJNO SERVISNI CENTER

d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: PSC d.o.o. Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dobravec Stojan, Tolmin, Cirila Ko-
smača 29, razrešen 14. 8. 1992 kot v.d.
direktorja; direktor Dobravec Stojan, razre-
šen 22. 9. 1998 in imenovan za zastopnika,
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ki kot v.d. direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žgavc Stanko,
Maffi Simon in Gerbec Sandi, vsi vstopili
22. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-211256
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00777 z dne 22. 10. 1998
pri subjektu vpisa LASTRANS, d.o.o. Pro-
izvodnja, trgovina, storitve, Dornberk, se-
dež: Brdo 5b, 5294 Dornberk, pod vložno
št. 1/02813/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5721369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bratina Denis, Dornberk, Brdo 5b,
imenovan 1. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-211260
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00220 z dne 26. 10. 1998
pri subjektu vpisa AGEA P.O., organizacij-
ske, ekonomske in tehnološke storitve,
Nova Gorica, sedež: Plave, Vojkova 7,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/00256/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, skraj-
šane firme, kapitala, družbenikov, uskladitev

dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5278864
Firma: AGEA NOVA GORICA, Družba

za svetovanje, d.o.o., Vojkova 7, Plave,
5210 Anhovo

Skrajšana firma: AGEA d.o.o. Plave –
Anhovo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5210 Anhovo, Vojkova 7,
Plave

Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Nova Go-

rica, izstop 7. 11. 1995; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
7. 11. 1995, vložek 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska 56, vstop 7. 11. 1995, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vstop 7. 11. 1995, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Reščič Valter, Anhovo, Vojkova 7, Plave, vs-
top 7. 11. 1995, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žibert Silvo, Sevni-
ca, Taborniška ul. 19, vstop 7. 11. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Srednik Rajko, Dutovlje, Kopriva 5,
vstop 7. 11. 1995, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reščič Valter, razrešen 1. 9. 1994;
direktor Srednik Rajko, imenovan 1. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP
00663/00969-1996/IJS z dne 14. 5.
1996.

Rg-211261
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00769 z dne 26. 10. 1998
pod št. vložka 1/03860/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338501
Firma: SILVA T – NUTS, Mednarodna

trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: SILVA T – NUTS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bazo-

viška 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Danielis Manuele, Cividale

del Friuli, Via Monastero Maggiore 23, vstop

13. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Danielis Manuele, imenovan 13. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Mladovan Miran, Nova Gorica, Vinka Vo-
dopivca 22, Kromberk, imenovan 13. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
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nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-211263
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02562 z dne 26. 10. 1998
pri subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
LUCY P.O. Gradišče pri Vipavi 29a, Vipa-
va, sedež: Gradišče pri Vipavi 29a, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/00299/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.o.o., spremembo firme, skrajšane
firme, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5290732

Firma: LUCY, Trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: LUCY d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Igor in Petrič Lucija,

oba Vipava, Gradišče pri Vipavi 29a, vstopila
24. 9. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Petrič Lucija, imenovana 8. 5.
1992, zastopa podjetje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15910 Proizvodnja žganih pi-
jač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,

steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
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plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74820
Pakiranje.

Rg-211266
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00729 z dne 27. 10. 1998
pri subjektu vpisa PROKONZALTING, Sve-
tovanje in inženiring d.o.o., sedež: Kidri-
čeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00856/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5349524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Možina Vasilij, razrešen 1. 8. 1998;
direktor Praznik Bojan, Maribor, Slovenska
ulica 35, imenovan 1. 8. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-211267
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00773 z dne 27. 10. 1998
pod št. vložka 1/03861/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337513
Firma: SOČA TRADE – SOKLIČ & CO.,

Podjetje za trgovino, storitve in proizvod-
njo d.n.o. Bovec

Skrajšana firma: SOČA TRADE – SOK-
LIČ & CO. d.n.o. Bovec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 5230 Bovec, Brdo 71
Ustanovitelja: Soklič Slavko, Bovec, Brdo

71, vstop 15. 10. 1998, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem, Marjanov Mi-
lorad, Čoka, D. Djerdja 5, vstop 15. 10.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132

Sadjarstvo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-211282
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00782 z dne 26. 10. 1998
pri subjektu vpisa SOŠKE ELEKTRARNE
NOVA GORICA d.o.o., sedež: Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica, pod vložo št.
1/00129/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5044421
Člani nadzornega sveta: Ahčin Anton in

Valentinčič Albin, izstopila 29. 5. 1998 ter
Reščič Valter in Fabijan Drago, vstopila
29. 5. 1998.
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